REUNIÓ JUNTA GESTORA
29 de Novembre de 2021
Assistència: Cristóbal, Emma, Bernat, Aida, Karen (AFA); Raúl Martínez, Esther Parull, Maria José
Aparicio (direcció); Comissions: Guillermo (comunicació), Joan (obres), Chantal (Migdia), Natalia
(Natura), Antonia, Judit i Sandra (representació sisè), Neus (Famílies)
Ordre del dia
1. Viatge sisè
2. Presència a la Coordinadora d’AFAs
3. Pagament xerrades / tallers
4. Aniversaris al pati
5. Endreçament materials comissions
6. Sortides carrer Republica dominicana
7. Valoració fira de comissions
8. Licitació espai migdia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura i aprovació de l’acta anterior
1.
Viatge sisè
Les famílies de sisè han redactat un document que han passat a l’AFA i a l’escola, on es recullen les
accions que es proposen per recaptar diners pel viatge de fi de curs.
- Calendaris
- Venda de joguines i llibres (segon us)
- Manualitats
- Espai lúdic – dubte si es pot adequar al pla de contingència.
Cal espai d’emmagatzematge: es proposa la sala de l’AFA.
Permís per utilitzar espais: parada a fora l’escola i a dins amb els concerts d’hivern. A l’entrada de
República Dominicana caldria evitar l’exterior per manca d’espai però es proposa utilitzar l’espai
de l’aparcament de bicicletes.
Es demana permís per ús de l’espai migdia per treballar i organitzar-se entre els infants de sisè.
Ús de l’escola div tarda per espai lúdic: no hi ha problema, amb avís previ. Cal delimitar l’horari i
l’espai disponible.
Prioritats al primer trimestre: calendaris i joguines
Llibres: cal evitar St Jordi.
Es menciona el xoc amb el principi de reutilització present a l’escola en la cadena de cessions /
intercanvi de llibres – venta de joguines. Demanem preus populars o valorar “taquilla
inversa”(sense preu fix).
Cinema xoca amb cinemanista (sense cost / Oberta al barri) – es proposa cinemanista + venda de
crispetes
Activitats tarda: Haurien de ser a l’exterior. Delimitar horari. Queden incloses dins l’assegurança?
Cal informar-se.

Les famílies de sisè van demanar avançament dels 750€ per part de l’AFA. Està aprovat però
pendent de traspàs.
2.
Presència a la Coordinadora d’AFAs
Es considera que es important tenir representació a la Coordinadora d’AFAs perquè des d’allà les
escoles del districte prenen mesures i decisions que poden afectar l’escola, com van ser les
adscripcions a Instituts l’any 2019, on la nostra escola quedava menystinguda.
Ara torna a haver-hi debat sobre les adscripcions i s’ha decidit nomenar a dues noves persones
que ens representaran en substitució a les que hi ha ara i que marxaran a finals de curs.
3.
Pagament xerrades / tallers
Hi ha una partida oberta per les comissions. La última xerrada que el va organitzar per part de
famílies va tenir un cost elevat que es va assumir entre escola i AFA. Fins ara les xerrades eren
gratuïtes i creiem que cal establir un barem.
L’AFA es continuarà fent càrrec de ludoteca si cal.
Es proposa fer qüestionari per trobar interessos comuns i que la xerrada tingui repercussió i
interès a tots els cursos.
Cal intentar evitar fer xerrades de pagament però es considera que hi ha xerrades de molt interès i
qualitat que caldria valorar. El pagament o no de les xerrades es valorarà segons l’interès comú i
Currículum del ponent.
4.
Aniversaris al pati
Hi ha famílies que comencen a demanar tornar a fer els aniversaris al pati (Comissió de festes). Es
proposa reprendre l’activitat de cara al Gener 2022. De moment caldria limitar els aniversaris al
grup classe (mesures Covid). No hi hauria restriccions per compartir el menjar.
Caldria tornar a passar les normes que es feien servir anteriorment per que tots els cursos en
siguin coneixedors.
5.
Endreçament materials comissions
Cal muntar estanteries ala saleta de l’AFA. Cal voluntaris per muntar estanteries, en paral·lel es
demana a les comissions que facin neteja dels materials innecessaris.
Es farà recordatori i cal quedar fet abans de Nadal.
6.
Sortides carrer República Dominicana
Hem rebut resposta de la Taula de mobilitat del districte (Comissió d’obres). Ho han estat
estudiant i diuen que la porta no està feta per sortides, per tant no s’ha d’utilitzar per això.
S’ha plantejat una resposta (adreçat a Lucia Martín i David Cadenes) responent aquest i altres
temes tractats a la taula de mobilitat del districte.
Llegim la carta i decidim signar com a comissió obres + AFA.
7.
Valoració fira de comissions
Valoració positiva ja que es va aconseguir fer-la, que no estava clar. De cara a properes fires és
més engrescador fer-ho a l’interior, alternat amb mostres participatives per part de l’alumnat, com
a reclam per l’assistència.
Abans de la fira fer una bona promoció de com funciona l'escola i les comissions.
Es proposa fer publicitat de les comissions a la fira de comerç, però potser no es el moment ja que
pot ser contraproduent.
8.

Licitació espai migdia

Aquesta setmana està previst enviar els documents complets. S’ha d’enviar abans del 31 de
Desembre. Si no guanyés l’empresa actual es subroga el personal contractat actualment.
9.
Picnics
Es justifica perquè no es planteja fer el retorn del pícnic de manera individual. Es plantegen
alternatives: Opció de famílies que no en volen mai pícnic (notificació per tot el curs). Seria més
fàcil a nivell logístic.
A nivell de comissió es comprometen a millorar la qualitat. Hi ha molta normativa que fa que
l’espai de millora sigui molt acotat: no es pot posar tomàquet, no pot sortir de l’escola menjar
cuinat. Els entrepans ara es fan a l’escola i està molt millor. La Vanessa està molt a sobre i
compromesa en la millora del pícnic.
S’espera que amb aquestes millores hi hagi una millor acollida per part d’infants i famílies.
Propera Reunió de la Junta Gestora: 3 de Febrer de 2022; 20h – Presencial

