
 

 

 

Ordre del dia 

1. Valoració de la coordinadora. 
 
2. Tasca de la junta al consell escolar. 
 
3. Substitució de l’Íngrid per introduir i portar els llistats de correus de les comissions i 
intercanvis@ 
 
4. Solucions per resoldre la situació del migdia  
 
5. Preparació afa oberta 10 de març 

 

Reunió junta AFA, 23/2/2021 

Assisteixen Eva, Marta, Xalesta, Montse, Eli, Bàrbara, María, Carla, Noemi, Xalesta, David, 

Núria 

 

1. Valoració de la coordinadora. 
 
Es fa una valoració positiva de la coordinadora. Va agradar molt l’explicació de Josep Anton i 

també es valora positivament la presència de 4 persones de l’equip educatiu i que 

intervinguessin. Han arribat queixes d’algunes famílies relatiu a que delegades i delegats 

d’alguns cursos no van compartir la informació amb el conjunt de la classe i que per tant 

algunes queixes o peticions no eren representatives de les classes i només de les persones que 

les havien formulat. Algunes famílies tenen la sensació que queixes individuals han tingut molt 

de pes. Es valora molt positivament el kahoot, va generar molt bon ambient. 

 

  

 

2. Tasca de la junta al Consell Escolar 
 
Els Estatus diuen això: la Junta té les facultats següents: 

10. Fer arribar a les famílies l'ordre del dia de les reunions del Consell Escolar per fomentar que 

puguin enviar preguntes o comentaris a les persones representants del Consell abans de la 

reunió i, un cop feta la reunió, fer-ne un resum o bé delegar-lo una altra persona representant 

del sector famílies. El resum es publicarà a la pàgina web després del vistiplau de direcció. 

 
Gisela comparteix amb tothom l’acta del Consell Escolar i a partir d’aquesta acta es fa un 

resum. A partir d’ara aquesta tasca la faran les representants al Consell. Al correu de divendres 

avisarem amb una setmana d’antelació a les famílies de la data de Consell per tal de que les 

famílies puguin expressar qüestions que vulguin que es parlin al Consell 

 



 

 

 

 

 

3. Substitució de l’Íngrid per la gestió de les llistes de correus 
 
Es proposa que ho porti la comissió de comunicació. 

 

 

4. Solucions per resoldre la situació del migdia 
 
Es proposa la creació d’una comissió de temps de migdia per solucionar la situació del 

menjador, que estigui formada per escola-cooperativa i famílies. Trobem important que 

s’incorporin famílies que no formin part de la junta de l’AFA per a que puguin fer noves 

aportacions. Es proposa parlar-ho a l’AFA oberta. 

 

5.  Preparació AFA oberta 
 

Proposem aquest ordre del dia per la reunió d’AFA oberta: 

-Proposta de comissió de migdia 

-Valoració de la coordinadora. Participació de la cooperativa per explicar els dubtes que van 

quedar pendents de la coordinadora. 

-Comissions: cada comissió pot compartir les informacions que vulgui 

 

Es proposa explicar la reunió que es va mantenir amb la cooperativa per introduir la necessitat 

de la nova comissió de menjador. 

 

 

6.  Pacificació del carrer 
 

Els talls del carrer passen a ser mensuals, la propera el 12 de març. Al grup d’escoles de 

Barcelona s’està fent un manifest i aniran representants de cada districte, David anirà per 

Horta Guinardó.  

 

Al districte se li han presentat diferents opcions: pacificació total del carrer; talls parcials en 

diferents franges horàries; petites actuacions al carrer per crear un entorn més saludable i 

segur (treure cotxes, etc.). El districte diu que analitzarà la darrera proposta. El programa 

Protegim les Escoles ha donat solucions a altres escoles del barri, però no a AG. La comissió 

està preparant un mail de resposta. Es participarà al Consell de Barri. Ara s’estan movent 

pressupostos municipals i no surt res ni de muntanyeta ni del carrer. Es farà un tweet amb 

aquest tema. 

 

7. Altres 
 

S’exposen les dificultats de l’escola online mentre alguns grups han estat confinats. Es parlarà 

amb els tutors per traslladar la situació i també al Consell Escolar. 

 



 

 


