Acta de la Junta:
Dia: 19 – 03 – 2019
Hora: 21 h
Assistents:
Membres de la Junta: Montse L, Barbara B, Maria V, Eva G, Manel R, David A, Jesybel A, i Eli G.
Excusen la seva presència Eva L Marta G, Marta S, Rozenn J, Núria C, Noemí S, i Eli A.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valoració del funcionament dels grups de correu
Registre de socis / no socis
Correu a les persones no sòcies
Portes obertes
Casal d’estiu
Coordinadora
Dia dels avis/àvies.
Assegurança cooperativa
Àngels posa’t guapa
Extraescolars

Desenvolupament de la sessió:
S’inicia la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia.
1. Valoració del funcionament dels grups de correu.
Després d’uns mesos de funcionar en grups de correus, valorem que aquest nou sistema fa
que les persones que no estan implicades en un grup concret es desvinculin molt d’aquell
tema, creiem que funcionàvem millor quan tothom rebia tots els correus i cadascú pot decidir
en què i fins a on s’implica en cada tema.
Acordem també que ens cas d’haver de fer una petició concreta a un membre de la junta, el
correu s’adreçarà només a aquest membre de la junta, com es feia també fins ara.
Valorem positivament el funcionament de l’acord al que vam arribar que per poder enviar un
correu o activitats de les que resolem quotidianament a la junta, n’hi ha prou amb que
responguin dos persones.

2. Registre socis / no socis.
Fem una valoració molt positiva de tot el procés ja que les famílies en general van respondre
dins dels terminis establerts. Estem a punt de tancar el procés.
Repassem les dades de memòria però tenim present que hi ha dos famílies de 5è que no han
respost al formulari (una ja havia notificat prèviament la seva intenció de no ser socis).
Hi ha dos famílies de 3r, acabades d’arribar a l’escola a les que de moment no se’ls ha plantejat
el tema, ja que acaben “d’aterrar” a la nostra escola i preferim poder-los acompanyar
progressivament el en procés d’inclusió a la nostra escola.
A partir d’aquesta situació es planteja un tema que ja ha sortit en altres juntes, que és la
creació d’una comissió de benvinguda que pugi preparar un protocol de benvinguda per a
aquelles famílies que arriben un cop començat el curs escolar. Aquesta comissió podria està
constituïda per membres de la junta, del consell escolar i/o famílies de l’AFA i hauria de
treballar coordinadament amb l’escola. Aquest comissió es prepara pensant en què pugi entrar
en funcionament el curs vinent. La Maria planteja l’elaboració d’un document on es resumeixi
allò més important del dossier d’escola i AFA en diferents idiomes (català, castellà, anglès,
francès i àrab). El David comenta que portarà la idea al consell escolar.
A banda d’aquestes famílies no sòcies ens hem trobat en famílies en que un dels dos
progenitors decideix no ser soci, el nombre és prou significatiu perquè ho tinguem en compte i
ens plantegem que fer.

3. Correu per a les persones no sòcies
Les famílies no sòcies rebran un correu on els comunicarem que oficialment han deixat de ser
socis de l’AFA. Aprofitarem aquest correu perquè confirmin quin serveis dels que oferim a
través de la cooperativa volen seguir utilitzant (se’ls recorda que se’ls aplicaran les quotes no
socis) i s’afegeix a aquest correu un llistat de les prestacions o activitats a les que no tenen dret
en no ser socis.
En relació a les famílies que un dels progenitors ha deixat de ser soci. En aquests casos no
sabem si ha estat un error o realment és la voluntat d’aquestes persones. Dins la junta hi ha
diversitat d’opinions. Hi ha qui creu que no cal insistir més, i qui creu que cal confirmar que
realment és una voluntat real d’aquestes persones. Després de debatre-ho, i valorant què
suposa deixar de ser soci, acordem enviar un correu nominal a aquestes persones que han
expressat la seva voluntat de no ser socis informant-los de què comporta no ser soci i
explicant-li que fins ara ho eren, i que seguir-ho sent no suposa cap recàrrec econòmic.

4. Portes obertes.
La nostra junta té lloc entre una sessió i l’altra de portes obertes. A la primera sessió hi van
anar la Núria la Jesybel i l’Eli i com en els darrer anys va venir una mare delegada de P3. El
Manel s’ofereix per anar a la segona sessió. En la primera sessió la Mia va presentar l’escola i
va parlar breument de l’AFA , nosaltres no vam participar, li vam cedir la paraula a la mare de
P3 ja que té més recent l’experiència i és més proper al que viuen aquestes famílies.
En la primera sessió com ha passat altres vegades algunes persones que no havien formalitzat
la seva inscripció no poden accedir. Dins la junta això genera debat ja que pot donar una mala
visió de l’escola però sorgeixen diverses experiències dels present en què constatem que qui té
interès en conèixer l’escola ho pot fer ja que des de l’escola sempre es mostres disposat a
explicar el seu projecte. I limita el nombre de persones a les jornades “oficials” de portes
obertes és imprescindible tenint en compte les instal·lacions de que disposem.

5. Casal d’estiu
Ja fa dies la Cooperativa ens va fer arribar la proposta de casal d’estiu, i a través del correu ja
n’havíem anant parlant. Aprofitem per donar-lo oficialment per aprovat.

6. La Coordinadora
En el moment de dur a terme aquesta junta encara no hem rebut cap comentari. Se’ns fa
estrany. Pensem que una possible explicació és que pel dia de la Coordinadora encara falten
dies, però l’Eva G, recorda tota la feina de treball previ que cal fer, recollir les propostes de
totes les classes, i preparar-les per fer-ne un retorn als delegats de cada classe perquè les facin
arribar a les seves respectives classes i les retornin si hi ha alguna cosa més, això cap a les
famílies i per l’altra organitzar-les en funció de a qui van adreçades.
Tornem a comentar que aquestes reunions sempre s’acaben convertint en un espai de queixa i
que potser cal buscar la manera de potenciar que també sigui un espai on es pugui reconèixer
les coses que funcionen.

7. Jornada dels avis/àvies.
Les mares de la comissió ja estan en marxa, els transmeten la proposta que ha fet la Noemí per
poder incorporar-hi els avis/àvies dels infants que els tenen lluny.

8. Assegurança Cooperativa
Després de la crida feta en l’assemblea extraordinària i a través d’una mare de P4 vam poder
contactar amb una persona que entén d’assegurances.

Actualment paguem 10€ l’any, sembla que potser es podria trobar alguna companya més
econòmiques. La Cooperativa ens confirma que la fan servir i que estan contentes en com
funciona. La persona que ens va assessorar va dir que el que estem pagant és la rapidesa en
l’atenció.
Valorem que tot i que no és obligatòria, és un servei que s’utilitza i que respon al que se
n’espera. Decidim seguir amb aquesta assegurança.

9. Àngels posa’t guapa!
Aquest any es tornarà a fer aquesta trobada. Serà el dia 11 de maig. Li demanarem a la
cooperativa si com en la darrer ocasió ens poden preparar un dinar de germanor. Valorem
l’opció d’aprofitar i tallar el carrer per fer aquest dinar.
Es proposarà afegir la neteja del solar a les tasques que l’escola determini que hem de fer.
Creiem recordar que en edicions anterior l’Eva L s’havia encarregat de la coordinació. El David
s’ofereix a col·laborar amb l’Eva, la Montse s’ofereix per parlar amb l’escola i l’Eli G parlarà
amb la cooperativa.

10. Extraescolars.
Repassem les extraescolars que estem oferint actualment: futbol de 3r a 6è, món d’esport de
P4 a 2n, escacs de P4 a 6è, circ de P4 a 6è, Play in English de P4 a 2n. Recordem que aquest
curs també havíem ofert teatre de P4 a 6è i rellisca la pisca de 1r a 6è.
Per al curs vinent li demanarem a la cooperativa que mantingui la mateixa oferta que aquest
curs, i aprofitant que hi ha un grup d’infants de 2n que fan Play in English farem créixer l’oferta
creant una nova activitat que pugi anar de 3r fins a 6è i el mateix per món d’esports oferint
també una continuació de 3r a 6è.

