
REUNIÓ JUNTA GESTORA 
27 de Setembre de 2021 
 
Assistència: Josep, Cristóbal, Emma, Bernat, Aida, Karen (AFA); Raúl Martínez, Esther Parull, Maria 
José Aparicio (direcció); Comissions: Guillermo (comunicació), Joan Pinyol (obres), Nuria (Festes), 
Patri (Teatre / coeducació), Chantal (Migdia), Yolanda (Tabals / Extraescolars), Alicia (salut), Natalia 
(Natura) 
  
Ordre del dia 

1. Valoració general de l’inici de curs 
2. Informació visita dimecres 22 (NEE, Instituts, Espais exteriors, mobilitat, reparacions 

pendents...) 
3. Finançament del viatge de sisè 
4. Fira de comissions 
5. Tabals: Represa de l'activitat? 
6. Valoració revisió de materials enmagatzemats per part de les comissions 
7. Extraescolars Adults 
8. Grup de teatre: espai per assajos 
9. Migdia: actualització estat de la cuina 
10. Biblioteca: biblio oberta 
11. Salut: Represa dels tallers 
12. Insolació de la pista esportiva 
13. Festes: Castanyada 
14. Visites famílies a l’escola 
15. Extraescolars 
16. Procés participatiu contribució AFA a alguna despesa de la nova escola 
17. Data Assemblea AFA i Canvi de Junta 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
1. Valoració general de l‘inici de curs 
La valoació de l’inici ha estat força positiva.  
En un marc immillorable. S’han resolt les incidències d’obra que generaven dubtes. 
El retorn als grups d’origen ha estat molt satisfactori. 
L’estabilitat dels protocols COVID han permès centrar-se en aspectes pedagògics i no tant logístics. 
 
Les places NEEs han quedat cobertes: 2 tipus A i 12 tipus B. Ens van cobrir el màxim hores vetllador 
(50 hores) que requereixen els NEE tipus A. Es mantenen 2 reforços COVID que amb el retorn als 
grups d’origen permeten 1 reforç per nivell.  
Cal veure com es podrà mantenir això el curs vinent. 
 
2. Informació visita dimecres 22 (NEE, Instituts, Espais exteriors, mobilitat, reparacions pendents...) 
 Assistents: 
David Cadenes Conseller Educació del Districte 
Lucía Martín Regidor del Districte 
Gerard Sentís Assessor/Conseller Regidora 



Pau Gonzàlez Regidor Educació Ajuntament BCN 
Xus Consorci 
Maria Truñó Comissionada Educació Ajuntament de Barcelona 
Antoni Garcia Director de Centres del Consorci 
Antonio Fortes Gutiérrez Conseller Bon Pastor - Regidor Mobilitat del Districte 
  
Temes tractats: 
- Barana a la sortida de Rep Dominicana. Enviarem mail al Antonio i el dia 30 tenen taula de 

mobilitat i ho plantejaran. També alguna altra mesura addicional que sigui assumible – Reclamat 
per correu electronic després de la visita. 

- Tema Projecte entorns escola. El Gerard, Cadenes i Martín es comprometen a fer-nos-ho arribar 
en breu – Reclamat per correu electronic després de la visita. 

- Amb la Xus li hem manifestat la importància que té per tema NEES ampliar la zona i no estar en 
una zona només nosaltres i el Tiler. S'està treballant en redistribuir zones – Caldrá fer seguiment 
de quin es el procés per identificar on i quan podem intervenir. Enviar un nou escrit demanant fer 
zones inclusives. 

- Amb el Cadenes i Xus hem comentat l'adscripció del IES Sant Andreu Sagrera. Han obert la porta 
a revisar-ho - La Direcció farà argumentari i signarem conjuntament 

- Construcció dels pisos propers a la Maquinista properament: Antonio Fortes (Conseller Districte 
Bon Pastor) ens farà arribar el plànol del projecte – Reclamat per correu electronic després de la 
visita. 

- Reparació deficiències de l'escola (fusteria alumini, estors gimnàs, etc) la Xus es compromet a 
solucionar-ho aviat. 

- Inauguració nova escola (Primavera). Demanar suport a l'ajuntament i incloure a la subvenció un 
import extra per aquesta inauguració. 

 
3. Finançament del viatge de sisè 
  
Direcció proposa un text amb la normativa de funcionament de les accions per recaptar fons pel 
viatge de 6è. Es pretén establir un marc d’actuació per evitar malentesos.  
El text revisat per la Junta es compartirà amb les famílies de 6è a la reunió de curs.  
  
4. Fira de comissions. 
  
Format presencial, pendent de plantejar circuit de sentit únic a l’espai exterior de l’escola. Data 
proposada: 5 de novembre. 
Prèviament es proposa enviar de nou els vídeos de presentació de cada comissió. 
  
5. Tabals: Represa de l'activitat? 
  
Es reprenen assajos: Dimarts de 21h a 22h. L’AFA continua finançant la Galeta Percussió. 
Poca participació. Es proposen accions per promoure el grup de tabals. 
  
6. Valoració revisió de materials emmagatzemats per part de les comissions 
  
Cal comprar prestatgeries, muntar i posteriorment fer crida a les comissions per fer neteja de les 
capses 
  



7. Extraescolars Adults 
  
Condicions actuals per la represa de les extraescolars d’adults: No molestar veïns (limitar el soroll) i 
exterior (protocol COVID). Zumba queda descartat. 
Fitness ok: DILLUNS I DIJOUS DE 20H A 21H. 
Pilates ok. Pendent contactar. 
  
8. Grup de teatre: espai per assajos 
  
L’escola cedeix el teatre pels assajos. Es reprèn l’activitat: dimecres alterns. 
 
- Setmana del Teatre: Volen tornar a proposar activitats (entorn Setmana Santa). El claustre revisa 
calendari per quadrar dates. 
  
9. Migdia: actualització estat de la cuina 
  
El menjador comença amb càtering. La setmana del 4 octubre comença la cuina pròpia. 
L’equip de l’espai migdia s’ha format en manipulació d’aliments i control de dietes específiques. 
  
10.  Biblioteca: biblio oberta 
  
Represa de la biblio oberta: Dimecres tardes 16:30h a 17:30h. En espai exterior i amb aforament 
limitat. 
  
11. Salut 
  
Possibilitat de fer de nou els tallers de salut a les aules. L’equip directiu confirma que es possible, 
mentre portin mascareta.  
Volen afegir un taller amb mossos per conscienciar sobre internet. 
Es proposa un nou taller per infants del que suposen les pantalles a nivell de salut emocional. La 
comissió de famílies proposa un taller similar adreçat als adults. Es valora coordinar aquestes dues 
formacions entre les dues comissions. Veure com encaixar amb famílies/infants. 
  
12. Insolació pista esportiva superior 
  
Cal demanar alguna solució retràctil/mòbil per solucionar l’excés de llum (claror / enlluernament) i 
calor, els mesos amb més insolació, a la pista. Ho demanem al Consorci. 
  
13. Festes: Castanyada 
  
Divendres 29 Octubre. Es confirma participació de les famílies a infantil. Màxim 7 per clase, 14 per 
nivell. Es demanarà inscripció i es farà sorteig.  
  
 14. Visites famílies a l’escola 
  
Les famílies demanen poder tornar a entrar a les aules de manera periòdica. Cal pensar com fer-ho. 
Es plantejarà a les mestres. 
Cal trobar una fórmula que sigui coherent amb la resta de mesures COVID. 
 



15.  Extraescolars 
  
Les inscripcions ja estan tancades: Algunes no han sortit. A d’altres s’ha agrupat cicles per poder 
assolir el mínim d’alumnes.  
Per algunes activitats que no han omplert oferiran pagar una mica més per alumne inscrit per poder 
tirar endavant el grup. 
La persona que coordina les extraescolars a l’escola està fent moltes hores extres que facturarà a 
través de +Educació. 
 
Extraescolars necessita més gent. Ara mateix queda 1 persona + 2 persones que ajuden de manera 
provisional. Cal trobar més famílies interessades en contribuir en aquesta comissió. 
 
16. Procés participatiu contribució AFA a alguna despesa de la nova escola 
  
Es decidirà a l’assemblea. 
  
17. Data Assemblea AFA i Canvi Junta AFA 
  
Assemblea AFA: Dilluns 25 d’octubre – Telemàtica 

- Es plantejarà el procés participatiu 
- Canvi de Junta 

 
Propera Reunió de la Junta Gestora: Dilluns 15 de novembre; 20:15h – Presencial  
 
 


