REUNIÓ JUNTA GESTORA
15 de Juny de 2022
Assistència: Cristóbal, Emma, Bernat, Aida (AFA); Raúl Martínez, Esther Parull, Tania Espín
(direcció); Comissions: Sandra (Festes / Extraescolars), Joan (obres), Chantal (Migdia), Natalia
(Natura), Phillippe (representació sisè), Maria Jesús (salut).
Ordre del dia
1. Plantilles de comunicació
2. Tancament del curs
3. Espai migdia /menú any vinent
4. Bases procés participatiu
5. Festa final de curs
6. Extraescolars (comencen 3 oct)
7. Extraescolars d’adults
8. Sisè
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura i aprovació de l’acta anterior
1. Plantilles comunicació
L’any vinent hi haurà plantilles (pujades a un Canva) per tal de que cada comissió pugui fer els seus
propis cartells. Correcció lingüística a càrrec de comunicació.
2. Tancament del curs
Valoració positiva. Curs complicat degut al canvi de protocols COVID, molt exigent a nivell educatiu,
vagues, etc però amb bon final. Amb bones perspectives de cara el curs vinent.
Reptes importants: Nou edifici per encaixar el projecte educatiu i creiem que se n’ha tret profit.
Amb moltes ganes de recuperar normalitat.
Inici del Programa NEST: acolliment de mestres novells
De cara l’any vinent s’espera poder fer entrades i sortides per la mateixa porta. Cal valorar sortides
en 10min de diferencia per evitar aglomeració d’infants i famílies.
Els recursos covid desapareixen. També es perd una posició degut a que surt el “bolet” de sisè.
3. Espai migdia
Temps de lleure educatiu del setembre: el curs comença el 5 de Setembre amb jornada intensiva
fins el 30 de setembre. S’oferta 1h extra diària per qualsevol infant de l’escola (3:30- 16:30).
La gestió d’aquestes hores la pren +Educació, finançat directament pel departament. S’articula a
través d’un contracte menor entre Direcció del Centre i +Educació. Per aquest motiu, durant aquesta
hora addicional cal que estigui present una persona de l’equip educatiu.
Hi una ratio de 1:16, coincideix amb la ratio q hi ha actualment a espai migdia.
Per calcular el pressupost cal saber previsió d’usuaris i presentar al Departament, per això s’ha
demanar omplir un formulari a totes les famílies.
Es preveu activitats organitzar activitats participatives per plantes: infantil / primer – tercer / quart
– sisè.

Preus menú: hi ha hagut una pujada en el màxim de preus de espai migdia. Ara ens trobem a prop
del màxim. S’ha parlat amb Naturcuina i +educació i s’ha decidit que aquest any es mantindrà el
preu. La intenció es revisar posteriorment; Durant el segon trimestre es farà una valoració de les
pujades i s’estimarà la pujada de cara l’any següent.
Contracte: ja esta revisat. El projecte propi esta presentat i s’annexarà al contracte.
Signat per direcció i AFA.
4. Bases procés participatiu
Cal engegar el procés participatiu al setembre per tirar endavant el projecte al llarg del curs. Les
bases ja estan redactades per la Junta i revisades per l’equip directiu.
5. Festa final de curs
Hi ha una queixa pel format de pagament dels entrepans tot i que en global es considera que ha
funcionat molt be i la feina ha quedat més repartida que centralitzant els pagaments en una sola
persona.
En quant a activitats de la festa:
- Castell de focs al final queda descartat.
- Got talent: al voltant de 30 participants / grups
- Pinta-cares
- Espectacle infantil
- Botifarrada (assolit els 500)
- DJ
- S’han aconseguit els 300€ de la maquinista – Inversió en coques, material pel got talent.
- Barra:
o El preu de les begudes no dona beneficis per que el preu de cost de compra és
elevat.
Preu compra: 1€ cervesa / refresc – preu venda: 1,50€
Preu compra: 0.80€ refresc – preu venda: 1,50€
Aigua: preu venda: 1€
Petició de tarima / neteja (contenidors): pendent de confirmar – Sol·licitat per Festes i en seguiment
per l’escola
Petició de tallar herba seca del solar del costat de l’escola per evitar risc d’incendis.
6. Extraescolars
Hora “lliure” dels infants que fan handbol/volei a segona hora:
Es proposa contractar una persona extra de ludoteca, ubicar un servei de ludoteca tranquil·la a la
biblioteca, tipo aula d’estudi. A disposició de tots els usuaris de la ludoteca.
Tots els usuaris que facin us d’aquest espai pagaran el mateix, facin ús d’extraescolars o no.
Cal afegir la nota a extraescolars que es imprescindible ser soci de l’AFA per ser usuari de la ludoteca
/ acollida i extraescolars, per qüestions legals i d’assegurança.
7. Extraescolars d’adults
Aquest any no rebrem la subvenció anual sol·licitada pe l’AFA degut a que no podem presentar
l’impost de societats relacionat amb les extraescolars d’adults.
L’AFA no espot fer càrrec d’aquestes activitats al marge de la legalitat. Cal canviar la modalitat.

Les extraescolars d’adults cal que es facin a través d’una empresa subcontractada.
Caldrà trobar empresa que segueixi l’actual normativa d’extraescolars d’adults
Podem mirar si es pot fer via un contracte de cessió d’espais. (igual q el handbol o el volei)
El següent pas es contactar amb els responsables de les extraescolars d’adults, plantejar si poden
annexar-se a +Educació (igual que extraescolars infantils).
Raúl revisa normativa per conèixer exactament què podem proposar.
8. Sisè
Un any molt complicat per les famílies de sisè per la poca implicació d’una gran majoria de famílies.
Les famílies que van participar en recaptar fons son les mateixes que ara participen a la organització
de la festa.
Cal replantejar comunicació, traspàs d’informació d’un any a l’altre. Valoració de la gestió al
setembre.
Es proposa que l’any vinent hi hagi mes implicació a tots els nivells: famílies claustre i infants.
Es descarta la proposta de que part del projecte d’empresa de sisè (o cinquè) pugui tenir com
objectiu recaptar part dels diners. – es rebat perquè el projecte d’escola es una causa solidaria.
Cal evitar que sigui un punt de malestar. La memòria de projectes d’un any per l’altre pot ajudar
molt en iniciar les activitats. També la participació d’alguna família de l’últim sisè en la reunió inicial
del nou sisè, sempre amb aportació constructiva.
Es tanca la reunió.
Es proposa la següent reunió un cop iniciat el nou curs 2022 - 2023

