ACTA JUNTA GESTORA 19/11/20
Assistència: Emma Muñoz, Josep Gimeno, Bernat Calpe, Raimon Goberna (Junta AFA), Aina
Roca, Cristina (extaescolars), Alícia Baldo (Salut), Anna J, Guillermo Espejo (comunicació),
Cristóbal Garcia, Esther T, Chantal Slijalkovsky (Migdia), Esther Parull, Raül Martínez, Maria
José Aparicio (direcció), Joan Pinyol (obres), Natalia Echegaray (natura), Núria Muñoz, Patrícia
Gramaje (coeducació), Yolanda Caballero, Marta Queralt, Raquel Foix.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acta anterior
Ventilació a l'escola
Àpats del migdia
Relació amb els instituts adscrits
Formacións de coeducació
Vídeos comissions
Tallers de salut i blog
Extraescolars
Altres

--

1. Acta anterior
Es fa una lectura de l’acta i no hi ha esmenes.
2. Ventilació a l'escola
A la xarxa d’AFA de Sant Andreu s’ha parlat de la medició de CO2 a l’escola i de la ventilació. Es
valora la possibilitat de ventilar obrint finestres o afegint-hi els filtres HEPA, però són molt cars.
La mesura del CO2 ens pot permetre conèixer quina qualitat tenim a l’aire a nivell de
ventilació, però convindria identificar d’altres problemes de salut associats a l’ús de
determinats productes de neteja o purpurines o altres tipus de productes.
El tema filtres només sembla realista de ser tractat de cara a l’escola nova. Tenim dues
discussions, ventilació en relació a COVID i millora de salut per canvi d’altres productes.
Des de l’escola es comenta que a nivell de tèxtils es netejen amb freqüència i que les
purpurines ja no es fan servir des de fa temps. D’altra banda, s’està cercant des de fa dies la
possibilitat d’adquirir mesuradors de CO2, però sembla que l’entrega d’aquests aparells triga.
L’escola actual té bona ventilació i la nova serà millor en aquest sentit.
S’acorda esperar a que avancin les mesures proposades per prevenció de riscos laborals en el
sentit d’adquirir els mesuradors i a la propera reunió ho valorarem.
3. Àpats del migdia

A la cuina central de Natural Cuina hi ha hagut canvis (local, personal i canvis de proveïdors).
L’equip de migdia havia notat uns canvis i han fet un seguit de propostes a la Núria (Natural
Cuina?).
Ara s’aplica un model fonamentat en el plat de Harvard, que substitueix l’antiga piràmide dels
aliments. La idea és mostrar un plat en que la meitat del plat ha de ser fruita i verdura, un
quart d’hidrats de carboni i un quart de proteïnes. S’està tractant d’arribar a aquest concepte
de forma progressiva. Es valora que cal valorar la qualitat de la dieta mediterrània.
S’ha reclamat una millora en els àpats d’excursió, perquè la qualitat havia baixat molt, amb
fruita que no fos només poma i no molt madura. També es demana un embolcall més
respectuós amb el medi ambient. Es proposa utilitzar les cantimplores que els nens ja duen a
l’escola, enlloc d’ampolles d’aigua de plàstic.
Es valora també la possibilitat de fer un concurs per a escollir l’empresa de cuina. També
sembla raonable esperar a tenir la cuina pròpia que hi haurà al nou edifici. Es proposa fer
visible a la comunitat educativa les mesures que s’estan prenent arran de les dificultats
detectades.
4. Relació amb els instituts adscrits
Des de les famílies de 5è i 6è hi ha la preocupació de quina continuïtat hi ha entre el projecte
de la maquinista i els instituts adscrits. Alguns instituts semblen ser realment molt diferents en
plantejament respecte el que hem conegut a la maquinsta. Hi ha projectes més propers, com
l’INS Puigvert, però d’altres no se sap i cal veure si hi pot haver millor sintonia.
La direcció exposa que hi ha hagut un contacte estret històric amb Puigvert i que amb Vapor
de Fil hi ha hagut contacte i relació pedagògica darrerament. També s’intenta treballar amb
d’altres centres, malgrat que lògicament no amb tots hi ha la mateixa sintonia.
També és possible demanar parlar amb els instituts des de l’AFA per a conèixer millor els
projectes. Es proposa que des de l’escola es demani com es pot reforçar la coneixença dels
projectes per a les famílies de l’escola. Potser els alumnes dels instituts podrien fer alguns
vídeos de presentació.
5. Formacions de coeducació
La comissió està força activa i detecten que hi ha persones interessades per a millorar el
coneixement que tenen en aquest àmbit, per tal de poder millorar la qualitat de la feina que
fan. En l’actualitat hi ha unes formacions que podrien ser interessants i demanen que l’AFA
contribueixi a finançar una part del cost que tenen.
S’acorda que puntualment, si el cost és reduït i aporta un benefici a la comunitat, es pot fer.
També es recorda que l’escola forma part de la xarxa d’escoles per la igualtat i que inclou
formacions per la comunitat educativa, incloses famílies.
El dia 25 és el dia contra la violència masclista i es farà un minut de silenci i es farà feina prèvia
a les aules.

6. Vídeos comissions
Per ara tenim quatre vídeos i es proposa la data de l’11 de desembre per a penjar els nous a la
web de l’escola i així renovar-la. La idea és enviar-ne un cada setmana des d’aquest que seria
la data d’inici de la “campanya”, que es podria dir “mostra de comissions” enlloc de fira, que és
el nom conegut.
Els vídeos que s’estan fent són curts, d’1 a 2 minuts.
La direcció demana els plans anuals d’obres, coeducació, famílies i migdia.
7. Tallers de salut i blog
La comissió de salut té dificultat per aconseguir persones que puguin fer les feines i sessions a
les classes. Valoren la possibilitat d’actuar mitjançant vídeos per tal d’arribar als diferents
cursos, utilitzant menys recursos.
8. Extraescolars
Hi ha una proposta sobre les activitats a l’aire lliure. La idea és fer activitats de dilluns a dijous
durant 1.30h, dos dies a la setmana, de tipus esportiu. Si es fessin, haurien de ser en format de
grup bombolla.
La idea és que fossin activitats de caràcter lúdic i de moviment. Els preus són ajustats: 1 dia,
25€/mes i dos dies, 40€/mes.
Les activitats estan plantejades segons les darreres normes de prevenció epidemiològica. A
més es plategen com a activitats modulars, de forma que si torna a haver-hi confinaments o
onades es podran recuperar i tornar a fer.
9. Altres
S’està pendent de la comissió de festes de sant Andreu per si es fa alguna cosa de cara a
carnestoltes (?) però no se sap, degut al context actual.

Propera reunió, es fixa el 14 de gener a les 20h.
S’acaba la reunió a les 22h.

