REUNIÓ JUNTA GESTORA
27 d’octubre de 2022
Assistència: Cristóbal, Bernat, Aida (AFA); Raúl Martínez, Tània Espín (direcció); Comissions: Joan
(obres), Esther (Natura), Laura (Comunicació), Xoli (famílies sisè)
Ordre del dia
1. Actualització estat del comandament
2. Actualització procés participatiu
3. Actualització d’obres
4. Actualització reunió comissió d’inclusió del districte
5. Fira de comissions
6. Canals de comunicació
7. Magatzem AFA
8. Assemblea 7N
9. Gratuïtat ludoteca a infants amb famílies reunides en comissió
10. Famílies sisè

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura i aprovació de l’acta anterior
1. Actualització estat del comandament
Tenim 2 pressupostos molt diferents que indiquen treballs molt diferents. Necessitem que ens
especifiquin exactament que cal per cobrir la necessitat actual. D'entrada es descarta el
pressupost d'import superior (6.000 €)
Joan s’encarrega de l’assessorament tècnic amb una persona especialitzada, per confirmar que el
pressupost més favorable és adequat per les necessitats de l'escola.
2. Actualització procés participatiu
Presentació de les bases a l’Assemblea de l’AFA - penjar bases a la web
Proposta de dates:
- Presentació de propostes: 7 novembre 2022 – 7 de gener 2023
- Validació i filtratge tècnic de les propostes: 7 de gener 2023 – 1 de febrer 2023
- Presentació de propostes finalistes: Febrer 2023
- Votació de propostes (si s’escau): Març 2023
Qui serà candidat a valorar propostes?: qualsevol interessat que formi part de l’escola.
3. Actualització d’obres
Es va enviar la carta en relació amb els projectes d'Ítaca i la urbanització del carrer Sao Paulo a
regidoria; i la comissió té confirmació de rebut. Es comprometen a concertar reunió tan aviat com
es pugui.
Si a finals de la setmana vinent no han dit res, la Comissió d'obres tornarà a insistir.
Comissió d'obres: Es proposa preparar un recull de la història de la lluita de l'escola, amb
participació de totes les promocions. Joan demana que si es fa un recull de la història de la lluita

de l’escola cal afegir els episodis bonics i els foscos (discussió veïnal per la situació provisional de
l’escola).

4. Actualització reunió comissió d’inclusió del districte
Actualment 10 places de 40 per NEEs, sense augment de recursos adequats. Arran d'això es
reuneix la Comissió d'inclusió del districte. Les famílies del districte tenen un punt de vista diferent
del que planteja l'escola (no tant de necessitat de recursos sinó de previsió per part de la seva
escola). Des de la Maquinista es proposa posar-se en contacte amb l'administració per anar més
enllà del plantejament inicial de la comissió del Districte.
Finalment, s'intentarà muntar un punt de trobada per compartir problemes de famílies afectades
de total Districte i rotant per escoles o a un lloc neutre. S'intentarà que s'afegeixi un tècnic /
educador per part de l'Ajuntament.
Tema de "vetlladors" és un tema més de Generalitat.
Hores parasanitàries, persones del CAP que formen a personal del centre. Però torna a ser una
càrrega addicional pel mestre responsable.
Amb la reassignació de les parasanitàries s'està compensant la reducció d'hores de vetlladors.
5. Fira de comissions
4 novembre. Convocatòria per muntatge a partir de les 15 h. Públic general 16 h.
Ubicació al Jardí + vestíbul. Coincideix amb partit de vòlei però és a les 18:30 h.
Proposta d’ubicacions per comissió:
Comunicació al costat de Berenars de sisè
Festes a Música
Biblioteca a la biblioteca
Extraescolars rocòdrom
Falta ubicar:
Natura / Salut / Coeducació / Migdia / Famílies / Obres / AFA / Tabals?
6. Canals de comunicació
Potser hi ha missatges que es repeteixen massa sovint (ex. berenars de sisè). Es valoren enviar
missatges més espaiats. L’eina bàsica de comunicació de l’escola és Telegram; es proposa fer
recordatori de l’ús a la reunió de delegades.
7. Magatzem AFA
De tant en tant tenim problemes d'ordre. Es reclama mantenir l'ordre.
8. Assemblea 7N
Es confirma data de la propera Assemblea. S’envia per mail.
Ordre del dia:
- Aprovació liquidació econòmica curs 21-22
- Aprovació pressupost inicial curs 22-23
- Procés participatiu
- Valoració de l’import màxim de projecte sense aprovació en assemblea.

9. Gratuïtat ludoteca a infants amb famílies reunides en comissió
Es recordarà aquesta gratuïtat per aquells horaris en els quals hi ha ludoteca activa (16:30 – 17:30
dll - dv). Caldrà avisar de la reunió i la previsió d’assistència perquè es puguin organitzar. Incloem
reunions de sisè i assemblea.
Es farà recordatori a través del WhatsApp d’AFA & comissions.
10. Famílies sisè
Ja estan els diners per part de l’AFA per subvencionar les activitats que siguin necessàries.
Berenars: cada divendres excepte el 28 oct. (Scary food + obertura d’aules).
Calendaris: disponibles per abans de festes.
Per activitats de Nadal (llibres, joguines...), es demana previsió d’espai al quartet de l’AFA i es
recorda mantenir l’ordre.
Les memòries d’anys anteriors s’emmagatzemaran al drive del correu de sisè.

Propera Junta / Assemblea
Assemblea 7 novembre 2022, 20 h, obert a totes les famílies que siguin sòcies de l'AFA.
Propera Junta gestora, queda fixada el dilluns 28 de novembre, a les 20 h.

