
 

 

Acta de l’AFA oberta 16 desembre 2020 

 

1. Benvinguda i presentació de la junta de l’AFA 

La reunió d’avui és una reunió d’AFA oberta, és una reunió de participació de les famílies, es fa 

una al trimestre. En primer lloc es comparteixen informacions per part de la junta. A la segona 

part de la reunió s’obre la participació a totes les famílies, inquietuds, dubtes, propostes. 

També existeix la reunió de coordinadora, a la que les delegades canalitzen les propostes de 

les famílies cap a l’escola, al gener o al febrer. Aquest any es proposa enfocar-la als dubtes 

pedagògics cap a l’escola. Amb els canvis que han tingut lloc aquest any, valorem que és 

important que la coordinadora estigui enfocada a les qüestions pedagògiques.  

 

2. Comissions.  

Les comissions que han volgut participar a la reunió expliquen diferents informacions. 

Comissió de gènere. Està formada per sis persones, però està oberta a totes les famílies. Els 

objectius s’han compartit en un escrit enviat a totes les famílies (vetllar per una educació en la 

igualtat; treballar per a l’eliminació d’estereotips de gènere en l’educació ; prendre consciència 

de no reproduir les desigualtats de gènere en les famílies; fomentar activitats que ajudin als 

infants a poder expressar les seves emocions i sentiments; potenciar una educació sexual  que 

tingui en compte totes les formes de ser i d’expressar-se; prevenir la violència de gènere i la 

LGTBIQ fòbia i facilitar la detecció prematura del Bullying; revisar els espais i si cal repensar-

los.  

Ens hem reunit amb l’escola i va haver-hi molta sintonia per treballar plegades. Ens plantegem 

anar a poc a poc, amb petits objectius, començant per una xerrada, per sensibilitzar a les 

famílies, el claustre i la cooperativa 

 

Comissió camí escolar. Agraïment a les famílies i la colla gegantera per la participació al tall del 

carrer. Ha tingut lloc una reunió amb el tècnic del districte d’educació. El tema de la 

muntanyeta el tenen present amb la idea de comprar els terrenys, tot i que és el que ja han dit 

altres vegades i mai s’ha arribat a concretar. Per altra banda, convocaran a la comissió a una 

reunió amb la guàrdia urbana pel tall del carrer, però s’ha dit que només ens convoquin si el 

carrer es tallarà, si no, no cal reunió. La comissió considera que és un tema polític i no una 

decisió de la guàrdia urbana. Ens hem afegit als talls dels carrers convocats per moltes escoles i 

Eixample Respira un divendres al mes. La propera serà el 15 de gener.  

 



 

Comissió Dia de les àvies i avis. Al voltant de Sant Jordi a cada classe ve un avi o àvia a explicar 

un conte, alguna història. Aquest any segurament es farà en format virtual. 

 

Proposta de nova comissió per entomar la participació digital. L’ajuntament està facilitant una 

plataforma dintre de Decidim Barcelona de participació per associacions, incloent AFAs, que 

podrien facilitar processos participatius dintre de l’escola. L’AFA obriria una instància per 

articular processos participatius i trobades online a la plataforma, per prendre decisions de 

forma col·laborativa i també per fer consultes. Obre un ventall molt ampli de formes de 

participació, que en cap cas vol substituir els espais que ja tenim. Cada comissió podria tenir el 

seu espai. Es pot començar pel tema de la pacificació o de la muntanyeta. Al correu del 

divendres es pot facilitar informació i així qui estigui interessat a participar es pot posar en 

contacte.  

 

3. Consell Escolar.  

Avui hi ha hagut reunió amb 4 representants de les famílies, junta de l’AFA, direcció, claustre i 

ajuntament. S’ha parlat de la creació de la comissió de gènere, l’escola està molt contenta. 

L’escola formarà part d’un grup anomenat Més Educació, per fer activitats tant a l’escola com 

a fora de l’escola, sobretot enfocat a famílies amb més necessitats. Hi ha un nou inspector que 

es diu Oriol Pallarés. S’ha parlat del tall del carrer, es considera un èxit. La representant de 

l’Ajuntament no té capacitat de decisió 

 

4. Torn de preguntes: 

Cicle superior, algunes famílies comenten que alguns nens es queden amb gana i no poden 

repetir, altres famílies d’altres cicles comenten que puntualment els nens també ho han 

comentat. 

Cicle mitjà, un grup dina a les 14’15 i és molt tard, però pels torns degut al COVID no hi ha 

molt marge per canviar torns. 

Cicle inicial, es plantegen dubtes relatius al funcionament de la cooperativa, algunes famílies 

plantegen que falta molta informació i transparència respecte al funcionament de la 

cooperativa. També es planteja que algunes famílies no estan contentes amb la relació qualitat 

preu. S’informa que la relació amb la cooperativa existeix des de la creació de l’escola i que 

sempre ha prestat aquest servei a l’escola. Qui contracta la cooperativa és l’AFA, contracta uns 

serveis amb un preu, però l’AFA no té capacitat de decisió sobre el preu, o s’accepta i es 

contracta i no s’accepta i no es contracta. Pel que fa a la qualitat del menjar es torna a 

recordar que les famílies que vulguin poden anar un dia a dinar a l’escola i provar el menjar per 

comprovar la qualitat. Es proposa la creació d’un grup de treball amb les famílies que han 

expressat la seva inquietud per resoldre el tema de la qualitat del menjar i del tipus de menjar 

que s’ofereix.  



 

Infantil. Es demana fer un esforç per afavorir la participació de les famílies de P3. S’han fet 

algunes trobades a l’hort per que la gent es pugui conèixer. 

Sorgeix el tema del pagament extra del menjador. Es vol saber a què es destinen aquests 

diners extres. La Junta recorda que a l’acta de l’assemblea d’inici de curs estan explicats tots 

els detalls econòmics i com es desglossa i en fem un resum: 

Els 20,04 euros van destinats a: 

1. Que sigui possible tenir un monitor per cada grup estable, en total 14 monitors. En ser grups 

reduits els possibles conflictes que poden sorgir al migdia es resolen amb més facilitat. 

2. Tenir cuina pròpia (comptem amb una cuinera i 2 auxiliars de cuina). 

3. La qualitat del menjar  

4. Part de la feina que fa la cooperativa, que no es veu però que és molt important, i que sovint 

des de la junta no ho expliquem prou: la gestió administrativa d’escola (facturació, gestió de 

rebuts, gestió de rebuts impagats, subvencions esportives,…). En altres escoles tenen (i 

paguen) una persona que es dedica exclusivament a fer aquesta feina. 

També un pare comenta que genera inquietud que el conjunt de famílies estem assumint el 

cost de les famílies que han decidit no pagar i la junta exposa que aquest tema està obert i s’ha 

de continuar treballant.  

La junta recorda que és important la participació de les famílies a la junta per poder resoldre 

totes les dificultats que van sorgint.  

 

 


