ACTA de REUNIÓ 9 de Febrer de 2017.

Dia

09 de Febrer de 2017 a les 18:30

Assistents

Magali
Bernat
Luciana
Joke

Aldana
Ferran Sesplugues(nou
vocal comisión
Medi ambient)

Jordi
Susana
David Sebastian
Marian
Marta Uriel
Virginia
Excusen
assistència
Altres
assistents
1-.Conveni col·laboració amb el centre de normalització lingüística de
Barcelona. Aprovació per arrencar la col·laboració.(Jordi)
2-.Prou polls amb l'Escola. Programa gratuït per mirar de fer més
conscienciació a les famílies i tractar d'eradicar el problema dels polls.
(Jordi)
3-.Situació i camí de la plataforma “Volem institut”. Accions futures i
implicació de les famílies des de l’AFA. (Joke)
4-.Comunicació: Pressupost per a endreçat de fotos de l'escola i Canal
de vídeo Vimeo.(Susanna)

Ordre del dia

5-.Espai AFA. Donar solució definitiva en Junta, de l’ordenació i ús de
l’espai de l’AFA.
6-.Transformació del pati de l'escola. Necessitats del projecte per la
transformació (subvenció pendent de 4000 euros).(Jordi i David)
7-.Estat de les converses per la transformació dels espais del menjador
de l’escola. Necessitats econòmiques del projecte, consorci d’educació
etc… (David i Bernat)
8-.Medi ambient (Tina).
9-.Festes. Protocol emergències en les festes de l'escola (Magali)
10-.Firafa.
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Comença la junta a les 18:30.
1-.Conveni de col·laboració amb el Centre de normalització lingüística
de Barcelona.
El Jordi Explica la possible
Aprovat per unanimitat.
2-.Proupolls.
Es plantejarà reunió amb l’Ana i l’escola i junta per acabar de decidir.
En principi es dona ok a la junta.
3-.Joke
La Joke comenta que es va fer reunió d’Afas i es constitueix
coordinador amb diversos punts importants:
-Bolets
-Angeleta Ferrer
-Qualitat educativa
Es va demanar reunió amb consorci (Ana i Josep Maria). Es el dia
d’avui.
El manifest de mínims (Angeleta ferrer i innovació pedagògica). En les
reunions preparatòries sembla que aquest manifest de mínims es
acceptable en altres escoles. Esperem noticies d’avui. Es demanarà al
consorci per saber dates del tema Angeleta ferrer. De moment tot es
planteja al consorci. El següent pas potser seria la Generalitat.
Comenta que el grup de volem institut esta força parat...desinflat.
Es comenta que es va trencar el cartell de volem institut, però s’està
mirant de tornar a penjar.
Pau Claris sembla estar en contra, degut a la seva fragilitat del
projecte. Creuen que per que funcioni el seu projecte necessiten
Encants. D’Aquí la por de l’Angeleta ferrer. Si nosaltres aconseguim
institut posaria en perill el seu.
Tina comenta que va estar a la visita de Pau Claris i va entendre que
implementar el nou projecte li sembla complicat...no va veure
creença en el projecte.
Joke comenta que lo prioritari es aprovar el manifest de mínims que
comenta i després seguir avançant.
Falta una força al carrer.
David comenta que el consorci segueix sense tenir la prioritat de
l’institut.
Joke comenta que el consorci sembla que esta mes fixat en la
primària.
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Bernat comenta que s’han fet moltes coses, però la decisió política ja
esta presa...
Es comenta de fer més accions reivindicatives (acampades).
Joke comenta que al final, en el grup de l’institut només estan
implicades l’Ana i ella.
Es debaten diverses idees organitzatives per fer actes reivindicatius.
Joke comenta que la coordinador ens dona suport en la nostra
reivindicació. També ens demana suport per dos manifests que tenen
oberts.
1-.
2-.Publicar el link del manifest al butlletí per que la gent pugui signar.
Escola .....demanda al consorci per plantar un bolet. Donar suport a
aquesta demanda.
S’està mirant si això costaria diners...i en principi quedaria a la espera
de quin cost econòmic.
Doc per adherir-se a la demanda. No queda clar com aniria el tema.
Ells tornarien a la coordinadora per veure com quedaria el tema.
4-.Alex professor de grans. Tenir un canal de video per penjar el que
fan els nens. Compte gratuït. Si volem un compte amb mes capacitat.
Seria un pressupost de 50 euros al any. Aprovat per unanimitat el
pressupost de 50 euros.
Tema de fotos de l’escola. L’escola vol tenir tots els vídeos i fotos sota
control organitzatiu. Es parlarà amb Lucas per valorar la viabilitat
econòmica.
Susana comenta que hi ha famílies preocupades per la construcció de
l’institut. Tema projecció d’ombres etc...
5-.Jordi Explica el recorregut del tema de l’espai de l’Afa. Jordi
comenta que després de valorar-ho amb mes d’una part, li sembla
necessari que estigui ocupat per la Laura i la Monica.
Bernat comenta que la feina que fa la Laura cada dia es molt
important. Tot i que sigui una empresa privada.
Es comenta de parlar amb l’escola per mirar de buscar un espai de
treball per la Mònica i la Laura.
Es parlarà amb l’Agnès per mirar de buscar un espai intern per l’AFA.
6-.
7-.Soroll al menjador.
Bernat explica que hi ha molt soroll. Explica que es vol trobar una
empresa que asseguri que la solució funcioni. S’està buscant gent
que doni una solució global pel problema.
Tema econòmic sortiria del romanent del compte de menjador.
Es planteja de preguntar a altres escoles amb altres experiències.
Finalment es decideix el que va sortir de la reunió. Es preguntarà a
algunes empreses perquè aportin solucions.
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8-.Medi Ambient.
Tina comenta que tenen vocal nou. Tenen alguna idea, pel tema de
les ombres.
David comenta que s’està començant a parlar del tema amb l’escola
dins la comissió d’obres.
Volen ser dins el grup que decideixi el que es faci al jardí.
Festes proposa que medi ambient assumeixi la gestió del reciclatge a
les festes. Medi ambient comenta que ho assumirà. També es parla
del tema dels gots a les festes...el nou vocal comenta que donarà
voltes com fer-ho per que tot plegat sigui més sostenible.
XX Grupo inclusió (Aldana):
Aldana vol transmetre en que estan treballant.
S’està treballant en les preocupacions de les famílies en temes tipus
bulling, temes sexuals, diversitats familiars etc...
ES vol treballar de forma integral (nens, famílies, escola i monitors).
Comenta que tenen un problema de tipus pressupostari. S’han
presentat subvencions a l’ajuntament per mirar de pal·lia aquest
problema.
Parlaríem de 578 euros en llibres (que assumiria la comissió de
biblioteca) i 220 euros en material educatiu pels nens (que sortirien
del compte de convivència).
Parlar amb Agnès el tema de compartir cost dels tallers. AFA podria
assumir 1000...1200 euros.
9-.Firafa.
Es farà sense gimcanas etc... taules i cadires per cada comissió i
explicar que es fa en cada comissió.
Dijous dia 23 de Març.
10-.Degut a un incident amb un nen en una festa greu. Es comenta
de mirar quina cobertura tenim amb l’assegurança de l’AFA per
aquests temes.
Jordi comenta que parlarà amb la persona que gestiona les
assegurances.
Parlar Agnès tema altaveus 520 euros.

Signat,

Signat,

La Secretària

El Presidente
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