
 
ACTA DE LA JUNTA PARTICIPATIVA 

10 de maig de 2019 
 

 
1. Jornada continuada: Plantejament de cara al curs vinent 

Aquest curs s’ha generat molta tensió per aquest tema, concentrada, a més, en un              
termini molt breu. El curs vinent ens trobarem de nou amb el mateix problema, ja que                
només ens han concedit una pròrroga d’un curs. 
 
En previsió, doncs, caldria plantejar un debat profund del tema, amb una reflexió             
seriosa i un termini adequat per tal que les famílies puguin prendre una decisió              
conscient amb tota la informació possible. 
Es proposa establir criteris per recabar informació, fer debats, portar ponents, etc. de             
cara al curs vinent. 

  
2. Extraescolars: 

2.1. Activitats extraescolars i de conciliació només per socis 
Els preus diferents de cursos anteriors no van funcionar, les matrícules           
d’aquest curs tampoc no massa. Hem tingut problemes amb els operadors           
per aquest tema, i ja ens han mostrar les seves reticències a continuar amb              
aquest model. A nivell legal i fiscal, tampoc no està clar que com a associació               
puguem oferir activitats a gent que no és sòcia. 
Una possibilitat de resoldre aquestes incompatibilitats seria ofertar les         
activitats només per a socis, de manera que calgui inscriure’s a l’AFA amb             
l’ús de qualsevol activitat de les que s’oferten, ja sigui extraescolars, com            
conciliació (acollida i ludoteca). 
 

2.2. Activitats artístico-culturals subvencionades a l’espai migdia 
De cara a millorar la gestió de l’espai migdia, fer-lo més aprofitable, ampliar el              
ventall de l’oferta d’extraescolars i potenciar activitats a la carta, s’ha plantejat            
la possibilitat de fer extraescolars a l’espai migdia. 
 
En aquesta línia s’ha plantejat una possible prova pilot amb Escacs. L’escola            
ho veu amb bons ulls. La idea de subvencionar-les des de l’AFA per reduïr-ne              
el costos té un doble objectiu: d’una banda potenciar activitats culturals i/o            
artístiques (GenCat subvenciona només les activitats esportives) i d’altra         
banda reduir l’impacte d’una doble facturació (menjador + extraescolars). 
 
A l’assemblea es portarà la proposta detallada. 



3. Reforç de comissions: 
De cara al curs vinent algunes comissions es poden veure afectades per la marxa de               
gent, cal identificar-les i començar a buscar relleus en cas que sigui necessari.             
D’altra banda, algunes comissions requereixen de més gent de suport 
 
A banda de la Fira de Comissions, s’utilitzarà la revista per difondre la tasca              
d’aquestes comissions i fer crides a la col·laboració en tot allò que sigui necessari. 
 
3.1. Espai migdia 

La comissió d’espai migdia es troba en procés de gestació. Hi ha tres o 
quatre persones interessades i ja han començat a treballar, però encara cal 
més gent per fer-la operativa, especialment pel que fa a la franja de primària. 
Hi ha una reunió prevista amb l’operador i l’escola pel 23 de maig. 
 

3.2. Filxranda i Comunicació 
La Bet no continuarà l’any vinent i la comissió queda òrfena. D’altra banda, 
ens caldrà un esforç per treure revista aquest curs i també cal un 
plantejament clar del tipus de continguts de la revista, ja que hi ha hagut certa 
controvèrsia. 
De cara al curs vinent caldria un replantejament de format, periodicitat, etc. 
depenent també de com s’acabi articulant la comissió. 
 

3.3. Previsió de baixes de cara al curs següent 
La Junta també es veu afectada i tindrà canvis significatius de cara al curs 
vinent. 
 
 

4. Informació diversa: 
4.1. Festa final de curs / 10è aniversari 

L’escola ha creat una comissió de 10è aniversari, i ens vam emplaçar a 
col·laborar plegats en la festa de fi de curs. La festa de fi de curs l’està 
organitzant la comissió de festes. 
 
S’ha proposat algun element de cartelleria per penjar a l’escola i fer-ho ben 
visible. 
 

4.2. Procés de selecció de direcció 
S’informa breument del procés de selecció de direcció de l’escola de cara al 
curs vinent. 
La candidatura externa no va passar el tall de la segona part del procés 
d’avaluació de manera que, a l’espera de possibles al·legacions, la directora 
actual serà directora pels propers quatre cursos. 
 

4.3. Vaga d’ensenyament del 16 de maig 
S’informa breument de la vaga prevista pel 16 de maig i els motius pels quals 
es planteja. 
 
 



5. Torn obert 
Els resultats de l’enquesta ja estan disponibles, i queda pendent l’anàlisi. Se 
n’extreu, però, que una part significativa de les famílies desconeix els mecanismes 
de participació de l’AFA. S’acorda que en el proper número de la revista, a banda de 
fer una presentació dels resultats es mirarà d’aclarir tots aquells dubtes que han 
sorgit. 
 
D’altra banda, i degut a l’alta participació d’aquesta convocatòria (...), es planteja 
repensar el format de cara al curs vinent, especialment pel que fa al tercer trimestre 
on la participació en divendres s’intueix difícil. Es proposa plantejar algun format de 
participació obert que permeti reduir el nombre de reunions en aquestes dates. 
 

6. Acordar l’OD de l’assemblea 
De cara a l’assemblea del proper 31 de maig s’acorda el següent ordre del dia: 

6.1. Aprovació de l’acta anterior (15 març del 2019) 
6.2. Resultats enquesta 
6.3. Extraescolars només per socis 
6.4. Subvenció d’activitats culturals i artístiques 
6.5. Precs i preguntes 

 
 
Sense més temes a tractar, es finalitza la reunió en l’horari establert. 
 
L’assistència ha estat de 4 persones, i el servei de monitoratge ha atès 3 nens i nenes. 
 


