Acta Nº1. 24 octubre 2018
Assistents:
- Raquel. Vocal de la comissió de convivència.
- Gabriela, vocal de la comissió de festes
- Lia, com a representant de la comissió d’extraescolars
- Angeles, com a vocal de la comissió de comunicació i participació
- Albert , com a vocal de la comissió de medi ambient
- Aldana, com a vocal de la comissió de diversitat i inclusió
- Virginia, com a vocal biblioteca
- Luciana, com a Vocal de pares músics
- Ana Presi Afa
- Joke Vice Afa
- Miriam secretaria afa

Equip educatiu:
Agnès. Directora
Alba. Cap d’estudis
Miriam. Secretaria
Sonia. Coordinadora de la comunitat de petits.
Noa. Coordinadora de la comunitat de mitjans
Marta L. Coordinadora de la comunitat de grans

Temes tractats:
- La nova vocal de la comissió de convivència comenta la necessitat que l’anterior
vocal li faci el traspàs de l’email i contrasenya, així com qualsevol altre informació
que es consideri.
- Miriam com a representant de l'afa, exposa la jornada del 9 de novembre, on es
farà la presentació de les diferents comissions. Es farà al gimnàs a les 16h, i serà
només per a famílies. Es farà la invitació via butlletí també i també via email a les
noves famílies.
- Des de l’escola es fa la consulta a la comissió d’extraescolars sobre l’assegurança
de les activitats. Es farà la consulta i es donarà resposta.
-

-

Extraescolars. Ve la Lia en nom de la comissió d’extraescolars, ja que la Ruth,
que és la vocal avui no podía venir. Des de la comissió actualmente hi ha 15
activitats, i es vol una ampliació del nombre d’activitats. Des de fa aproximadament
3 cursos s’està demanant una subvenció a l’ajuntament per a les activitats
esportives. S’ha de demanar cada any i comporta força feina. De cara al proper
curs ho entomarà la Mònica. La comissió esta creant un protocol pels infants amb
necessitats educatives especials.
Diversitat i inclusió. Aquest no s’ha sol·licitat cap tipus de subvenció, ja que
aquestes van per any i no per curs. De cara aquest curs es continuarà amb el

-

-

-

-

-

-

-

treball de la sexualitat, amb l'associació Gogora, igual que l’any passat. Anirà
destinat a la comunitat de grans i sobretot al nivell de 6è. S’ofereix una xerrada
sobre diversitat familiar pel 15 de novembre, destinat a famílies. També s’està
treballant sobre la diversitat cultural a l’escola i per això s’ha fet la proposta que les
músiques del matí i de la tarda, siguin propostes d’aquestes famílies. Es faran
publicacions via butlletí de diferents propostes per a les famílies.
Biblioteca: En Carlos va plantejar fer-nos una sessió per al claustre per a que tots i
totes coneixem el funcionament i puguem tenir la informació dels llibres que tenim i
a la comunitat on estan ubicats. Estan valorant quantes hores podem mantenir el
Jordi a nivell econòmic. En Jordi, ha ajudat molt amb el tema de la catalogació dels
llibres.
Músics. El curs passat va quedar una mica aturada la comissió, aquest curs en
canvi ha començat amb molta energia. La proposta de cara aquest curs és oferir
concerts una mica més espontània, els hi agradaria poder-ho fer setmanal però
sent realistes ara per ara farem mínim un per trimestre. Proposen cara al 10è
aniversari escriure i compondre una cançó de l’escola.
Volem institut: Es reuneixen divendres per primera vegada. El dia 7 hi ha un debat
a la seu del districte en relació a aquest tema. S’han convocat a totes les AFAS i a
tots els membres dels consells escolars del districte, però no als equips directius.
Previ a aquesta reunió es trobaran el dia 30 amb la coordinadora d’AFAS. A la
terrassa de la 4t planta hi ha una pancarta de volem l’institut cal col·locar-la bé o
reemplaçar-la. La Joke ha dimitit com a vocal i està pendent buscar algú que agafi
el relleu.
GRUP de Manetes. Ajudarà als infants en la millora de la terrassa de la 4t planta. I
també faran una jornada d’intervenció al jardí. El 17 de novembre es farà la primera
intervenció, i serà oberta a més famílies que no siguin de la comissió. Si ens
plantegem que a la jornada hi hagi “choripan” cal parlar amb qui ho ha organitzat
altres vegades, per veure com es podria gestionar.
Medi Ambient i Salut. La comissió està molt a mínims, aproximadament son unes
4 persones actives. Respecte a la proposta de l’hort vertical els passarem el
contacte del l’Alberto Iglesias (Iker i Aiko) ja que tenia una proposta el curs passat.
Festes: han fet avaluació del curs passat i a partir d’aquí veure com es poden
millorar les coses. Volen fomentar la participació per això creuen imprescindible la
participació de delegats i representants de famílies. Iniciar contactes amb entitats
del barri, la idea és incorporar el barri i la cultura popular a les festes de l’escola.
Hivern, Carnestoltes i Estiu són les festes en les que s’implicarà la comissió.
- 14 de desembre festa d’hivern
- 1 de març festa de carnaval
- 15 de juny festa d’estiu
Comunicació i participació. 
Al butlletí hi ha una nova secció de l’Afa, i per això es
gestiona des d’aquesta comissió. Hi ha propostes diverses en relació al 10è
aniversari. També s’està valorant de gestionar l’enviament del butlletí a través
d’algun mitjà tipus what’s app, amb les llistes de difusió. Els obejctius ja els vam
plantejar en acabar el curs passat, i treballarem en ells.

-

-

Menjador: busquen algú que puguin venir a “tunnejar” el moble. Cal veure el
pressupost per a la compra de la pintura i materials necessaris. Hi ha una proposta
de canviar la vaixella de la comunitat de petits, per una nova de bambú.
Convivència. Han donat fins al 9 de novembre per a buscar famílies, sinó es
tractarà de veure què passa amb aquesta comissió.

