ACTA DE LA JUNTA PARTICIPATIVA
15 DE FEBRER DE 2019

1. Resum i valoració panera.
El benefici de la venda de butlletes de la panera es de 6.782,41€, dels quals 489,50€ seran
per les colònies de 6è ja que, segons s’havia acordat a l’assemblea del 9 de novembre, se’ls
hi donaran 0,50€ per cada butlleta que han venut les famílies de 6è.
Encara que s’han venut menys butlletes que el curs anterior, el benefici tret ha estat bastant
superior perquè gairebé tots els diners recollits han anat directes a l’AFA. El principal motiu
és que els comerços del barri han donat de franc la majoria dels productes i serveis recollits
a la panera.
Cal mencionar que la família guanyadora del sorteig va refusar el pernil. Se’ls va oferir un
xec regal com a alternativa, que també van refusar perquè estaven satisfets amb la panera
com era ja, i van donar el pernil a l’AFA. Es decidirà què fer amb el pernil a la propera
assemblea.

2. Quartet de l’AFA, resum i directives a futur.
Hi havia un pressupost aprovat de 700€ per endreçar el quartet de l’AFA, incloent la
compra d’un armari i dues estanteries. Finalment la despesa ha estat:
Armari amb clau: 127,05€
Estanteries: 75,72€
Total en material: 202,77€
Cal afegir també la despesa del dinar de la jornada de treball per 14 persones: 131,01€
En total, doncs, dels 700€ pressupostats se n'han gastat 333,78€, amb un estalvi de
366,22€ sobre el pressupostat.

Després de la jornada de treball del 3 de gener, el quartet ha quedat prou endreçat, dividint
prestatges per comissions. Es demana que es respecti i mantingui l’ordre. Davant el
comentari d’una família, es confirma que també a CET10 se li ha demanat que en mantingui
l‘ordre.

3. Bestreta sortida a la neu 2020.
La comissió de formació i activitats en família convoca anualment un cap de setmana a la
neu, a la que van unes 30 famílies cada any; aquest any, 37 famílies. S’ha de poder donar
una paga i senyal per reservar les habitacions, però fins el novembre no es poden reservar
perquè la comissió no té els diners per fer aquesta reserva. És per això que demanen una
bestreta de 1.000€ per fer la reserva ja aquest curs pel viatge de l’any que ve. Una vegada
les famílies paguin la reserva, aquests diners quedarien retornats.
Aquesta bestreta s’hauria d’aprovar a l’assemblea.

4. Software de gestió de l’AFA.
Davant de la dificultat per tenir la informació dels socis perquè hi ha diferents documents i
formats amb llistes de socis, el temps emprat amb els pagaments, etc., s’ha trobat un
software amb un import semblant a la despesa actual.
La idea amb aquest software és unificar pagaments, llistes de socis, etc. i també complir
amb la llei de protecció de dades actual, que és més restrictiva.
Les dades concretes es donaran a l’assemblea per poder decidir si s’accepta.

5. Demandes de l’escola per les comissions:
El dimecres 13 de febrer la junta de l’AFA va tenir una reunió amb la direcció de l’escola en
la que l’escola va transmetre peticions per a les comissions.
5.a) Festes. Rei Carnestoltes pel 2020
El Rei Carnestoltes està en un estat bastant dolent i l’escola demana que s’arregli o es faci
un de nou de cara al curs que ve.
5.b) Inclusió. Reunió amb la Marta (referent EAP)
L’escola voldria que la referent de l’EAP, la Marta, tingués una reunió amb la Comissió
d’Inclusió. Se’ls hi comunicarà.

5.c) Exteriors. Reparar proteccions cistelles
L’escola ens comunica que la protecció del pal d’una de les cistelles de bàsquet està
trencada i que l’enganxen com poden, a hores d’ara.
La Laura Moros, de la comissió, ens comenta que s’ho miraran.

6. Informació diversa:
Altres temes que van sortir a la reunió amb la direcció són aquests que enumerem:
6.a) Cautxú al pati d’Infantil
El gruix estàndard del cautxús a escoles ha de ser de 4 centímetres, però el del pati
d’infantil fa 2 cm. Això provoca que no es puguin fer construccions d’alçada més enllà dels
50 centímetres.
La junta suggereix a l’escola que comprovin el plec tècnic de l’obra de construcció de
l’escola per tal de veure si consten 2 cm o 4 cm. Si posa 4 cm, que és el gruix estàndard
que hauria d’haver-hi, es podria reclamar perquè l’edifici de l’escola encara deu estar en
garantia.
6.b) Comunicació amb l’escola
A la reunió traslladem el malestar d’algunes famílies perquè interpreten que l’escola no ha
estat àgil en respondre davant certs conflictes de diferents tipus que han succeït a l’escola
els darrers mesos. L’escola respon que s'estan seguint els procediments establerts, amb
assessorament extern quan cal.
D'altra banda, també se'ns informa de les sessions de formació del professorat, que aquest
curs es centraran especialment en les al·lèrgies.
Després de la xerrada sobre assetjament sexual promoguda des de la Comissió de
Coeducació - Igualtat i diversitat, també s'ha sol·licitat assessorament professional per la
detecció de possibles casos d'assetjament.
Davant aquesta informació, es demana a l’escola que tinguin una comunicació més oberta
davant els conflictes i que informin sobre moviments en positiu que faci l’escola, perquè això
tranquilitzaria a les famílies.
Sorgeix la pregunta per part d’una família sobre si s’ha demanat formació per prevenir i
tractar el racisme. Es farà la consulta a l’escola.
La junta demana que es comuniqui per part de les famílies si hi ha conflictes, problemes,
inquietuds, etc. per poder entendre la magnitud de certs problemes i poder tractar-los amb
coneixement amb l’escola.

6.c) Costos de manteniment d’infraestructures
L’escola ens comenta que és necessari revisar no només els costos de construir, també de
manteniment. L’escola assumeix aquests costos però demana atenció a aquests temes.
6.d) Comunicat conjunt de protecció d’espais i material
L’escola ens explica que els patis oberts dels divendres tenen una valoració molt positiva en
general però es troben amb que els nens i les nenes no cuiden els espais i els materials. És
per això que l’escola farà un escrit demanant a les famílies més cura. La junta de l’AFA
s’ofereix a signar també aquesta petició.
6.e) 10è aniversari de l’escola
Es farà una festa conjunta AFA-escola per fi de curs i per celebrar el 10è aniversari de
l’escola.
La comissió de festes ja té data, el 14 de juny, i coses pensades. El grup de música està ja
mig contractat. En el temps que queda esperem anar compartint idees per fer aquesta festa
conjunta.
Per part de l’escola es té planejat, de moment, la part de celebració que es farà en horari
lectiu amb les nenes i els nens.
A més, la Comissió de Comunicació prepararà un número especial de la revista Fil x randa
per a fi de curs per celebrar els deu anys de l’escola.
L’AFA podriem fer més soroll sobre aquest aniversari, potser amb un roll up o altres accions.

7. Jornada compactada. Situació i possibles mesures.
L’horari 9h-14h, conegut com a jornada compactada, és una prova pilot a la que es va poder
adherir la nostra escola gràcies a les obres. Aquest curs acaba aquesta prova pilot i hauriem
de tornar a l’horari tradicional 9h-12.30h i 15h-16.30h si no és que se’ns concedeix
definitivament o s’allarga la prova pilot.
Ara s’ha de valorar per part del Departament d’Educació, l’escola i les famílies. El
Departament sembla que no té la intenció de renovar aquesta jornada compactada, que no
encaixa amb les seves directrius polítiques. La FAPAC tampoc la recolza.
De moment, Educació ha comunicat a la direcció que, per tal de demostrar que les famílies
fan una bona valoració d’aquesta jornada compactada i volen continuar amb aquest horari,
s’ha d’aconseguir que voti afirmativament el 80% del cens.

La junta proposa a l’escola fer un manifest de recolzament des de l’AFA. Es votarà a
l’assemblea.
A l’assemblea també es parlarà de si volem començar a fer moviments per recolzar la
jornada compactada i quines accions es poden fer. Per exemple, es torna al tema del roll up
i surt la idea de mencionar la compactada a més del 10è aniversari.

8. Torn obert
Una família ens explica que van demanar tenir la reunió que es té cada any amb menjador
perquè aquest any no s’havia fet i que se’ls hi va dir que ja no es farien aquestes reunions.
Des de la junta de l’AFA ens comprometem a demanar-la també.

9. Acordar l’ordre del dia de l’assemblea i valorar dates
Es comunica que, com l’1 de març és Carnestoltes i el 8 de març es preveuen
mobilitzacions o vagues pel Dia de la Dona, l’assemblea es posaria pel 15 de març.
L’ordre del dia pel 15 de març seria:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de l’assemblea del 9 de novembre
Aprovació de la bestreta per a la sortida a la neu
Ús del pernil de la panera
Aprovació de la compra d’un nou software de gestió de l’AFA
Jornada compactada. Posició i accions per part de l’AFA

Amb la convocatòria d’assemblea s’enviaran tots els documents pertinents per tal que
tothom pugui fer-ne revisió amb antelació.
Sense més temes a tractar, es finalitza la reunió en l’horari establert.
L’assistència ha estat de 14 persones, i el servei de monitoratge ha atès 5 nens i nenes.

