Assemblea de l’AFA de l’escola la Maquinista
Dia 24 de març de 2021
Ordre del dia:
1.
Acta anterior
2.
Gestió del servei de menjador
3.
Destinació romanents AFA a inversions nou edifici de l'escola
4.
Renovació de la junta directiva
5.
Altres
--Acta de l’assemblea
Es constitueix l’assembles telemàticament en primera convocatòria, a les 20h.
1.

Acta anterior.

Es llegeix l’acta anterior, que queda aprovada per unanimitat.
2.

Gestió del servei de menjador

L’escola demana prorrogar la gestió del servei de menjador un any més. Aquest encàrrec l’ha de fer
el consell escolar, assessorat pel consorci d’educació de Barcelona, a l’AFA, que és qui accepta o no
la gestió.
Es demana a la Chantal que faci un balanç de la feina feta. El curs ha estat complicat amb molts
canvis d’entrades, sortides, retorns. Això ha fet que els rebuts vagin tard. D’altra banda, hi ha hagut
alguns temes que es volen reprendre, a nivell d’alimentació, perquè hi ha hagut canvis a la cuina i
s’està intentant recuperar-los. Hi ha hagut canvis a l’equip i en la gestió de reforços.
Es demana si hi hagut canvis en la gestió dels ganivets, però sembla que no.
S’agraeix que s’hagin penjat els vídeos del blog de migdia.
A la nova escola hi haurà cuina pròpia, amb la mateixa empresa de actual però que cuinarà al
centre.
Pel que fa al mecanisme de gestió del menjador, el que es demana concretament és una cessió de
la contractació. Aquesta voluntat de fer una cessió vé pel fet que es volia canviar de proveïdor del
servei de migdia ue implicava que l’escola convoqués un concurs públic. Donat que la voluntat de
l’equip de migdia era constituïr una cooperativa amb el suport de +Educació, es pretenia lligar el
canvi de les dues coses, però el confinament de la COVID va impedir fer-ho a temps, per la qual
cosa l’escola va quedar-se sense temps i es va optar per a fer una cessió de contractació a l’AFA, per
un any. Enguany, coneixent com funciona i plantejant-ho amb més temps, el Consorci d’Educació
recomana a l’escola treballar amb un any per a poder redactar i convocar la licitació. Aquest fet,
unit a les circumstàncies excepcionals del COVID i el trasllat a l’edifici i la voluntat de fer un bon
projecte amb la cooperativa dut l’escola a proposar de nou la cessió de contractació per un any
més.
Cal tenir present que pot ser que la normativa impedeixi properament que l’AFA accepti aquestes
cessions.
Queda aprovada l’acceptació de la cessió de contractació per part de l’AFA, pendent que el Consell
Escolar ho sol·liciti formalment.

3.
Destinació romanents AFA a inversions nou edifici de l'escola
Es planteja l’ús del romanent de 37.000 € aprox de l’AFA per al seu ús a la nova escola. Inicialment
es preveu una despesa d’un 10% del romanent per a fer l’escola el més verda possible tant aviat
com sigui possible i després, dedicar una part d’un 50% en una assemblea el mes de
setembre/octubre, que s’assignaria a proposta de les diferents comissions, famílies i comunitat
educativa. A partir d’aleshores es valorarà com es gestiona la resta.
L’Escola té clar que l’objectiu inicial és que l’administració pagui allò que correspon, sense que l’AFA
acabi cobrins allò que correspon al Consorci.
Es valora que cal conèixer com serà l’escola nova i com l’utilitzarem per a plantejar quina és la
millor manera de dur a terme una inversió tant elevada de cara a un bon ús de l’escola. Un primer
tema que hi ha és que l’escola requereix de «verd», plantes que permetin que el centre pugui
iniciar el seu camí amb una escola amb més «presència» de la natura. La comissió de natura està
valorant quin plantejament es pot fer, per tal que l’escola sigui acollidora i pugui permetre un ús
educatiu millor.
S’ha recuperat el procés participatiu sobre l’espai exterior i hi havia aquella idea que el pati no fos
tal sinó un jardí, amb estructures diverses, horts, etc. Es poden gestionar apadrinaments del jardí
per part dels cursos, i es planteja que hi hagi rec per a mantenir el jardí a l’estiu. S’analitzen els
espais diversos que es poden utilitzar per a aquesta tasca.
S’aprova el 10% de despesa incial per a fer l’escola verda, pendent de l’execució de la resta del
pressupost.
4.
Renovació de la junta directiva
La Junta de l’AFA té una rotació de tres anys. Per ara en Josep Gimeno, en Raimon Goberna i
l’Emma Muñoz comuniquen que finalitzaran la seva responsabilitat i en Bernat es proposa per a
continuar si no hi ha tresorer a la nova junta.
Es valora que cal fer una mica de campanya de cara a que les famílies, especialment les de P3, P4 i
P5, puguin participar a la nova junta.
5.

Altres

Sorgeix la valoració de les famílies de demanar que s’adscrigui l’institut Sant Andreu-Sagrera a
l’escola. Es parla de les dificultats dels darrers anys i la manca de planificació del consorci. Es
comenta que cal plantejar que el Consorci canvii les adscripcions a fi que l’escola tingui les
adscripcions que siguin coherents amb el seu projecte educatiu com és enguany el vapor de fil i
podria ser el sant andreu-sagrera.
Es demana com funciona l’adscripció de places NESE (necessitats específiques de suport educatiu)
a P3. El consorci té un registre d’alumnat NESE i pla de xoc (gratuïtat de despeses), que consideren
que pot ser potencial usuari de l’escola. Consideren que l’entorn de l’escola requereix atenció a
l’alumnat amb vulnerabilitat, però la distribució és desigual en els centres de l’entorn i per tant,
tampoc s’entén massa. És un tema que una mare de P3 ha dut al consell escolar del districte d’avui
i s’ha parlat en una reunió, també avui, entre direcció i consorci, sense massa acord. Cal pensar en
un argumentari de qualitat, detallat i argumentat.
L’AFA ofereix el recolzament en aquesta qüestió. Es proposa demanar una reunió al Consorci per a
conèixer de primera mà com s’està desenvolupant aquesta qüestió. Cal implicar a les famílies.

Es tanca l’assemblea a les 22.17h

