
En resposta a les preguntes i inquietuds plantejades al xat de l’assembla de 
l’AFA (18/03/2021)  
 

Centres adscrits: 
  
 
Pare 1 
Podrà anar al Consell de Districte a dir la seva... però s'escoltarà el que es diu? 
 
(PER CONTEXTUALITZAR: a l’escola hi ha un pare que forma part del Consell Educatiu del Districte 
d’Horta-Guinardó) 
 
Segons la resposta de la Cap de Planificació del Consorci: 

“ Ens emplacem a parlar del projecte d’adscripcions en el marc de la comissió de mapa 
escolar del consell educatiu de districte, on tota la comunicat educativa hi està 
representada. Tenim previst proposar aquest tema un cop la Comissió de Treball de Mapa 
Escolar del Consell Educatiu de Barcelona acabi les seves sessions i exposi les seves 
conclusions i recomanacions en el marc del CEMB.” 

Entenem que hi haurà l’oportunitat de parlar d’aquest tema i qui vulgui podrà  donar la seva 
opinió a la trobada del Consell Educatiu del Districte. Malauradament, d’altra banda, també 
sabem que la decisió està presa. 

 
Mare 1 
i perquè no es fa extensiu a tots els cursos? i només 5è i 4 art?  
Mare 2 
Lluitem per 4t i 5è.... però ens interessa a tots els nivells! 
Mare 4 
Hi ha famílies d'altres classes que també estan en desacord amb aquest canvi. No podríem fer-ho 
com escola, i no només com a 4rt i 5è? 

Des d’un inici i des de l’escola es va enviar un correu electrònic a totes les famílies comunicant el 
canvi d’adscripcions.  

Primer es va mobilitzar l’escola juntament amb les famílies de 6è. Posteriorment l’escola va 
seguir mostrant el seu desacord i van ser famílies de 5è (prenent la iniciativa) i 4t, juntament amb 
l’AFA, que van seguir mobilitzar-se fent arribar un altre escrit de desacord. La cap de planificació, 
en resposta a aquest darrer escrit va respondre:    
  

Benvolguts/udes, 
  

El model de les adscripcions és públic des de fa 3 cursos i ha estat compartit i debatut per tota la 
comunitat educativa, també la d’Horta-Guinardó (jo mateixa em vaig trobar amb les direccions del 
moment en diverses sessions de treball). La seva concreció, però, al districte, ha hagut de canviar per 
la transformació de l’oferta educativa. 

  
Ens emplacem a parlar del projecte d’adscripcions en el marc de la comissió de mapa escolar del 
consell educatiu de districte, on tota la comunicat educativa hi està representada. Tenim previst 
proposar aquest tema un cop la Comissió de Treball de Mapa Escolar del Consell Educatiu de 
Barcelona acabi les seves sessions i exposi les seves conclusions i recomanacions en el marc del CEMB 

Això no treu que diverses famílies pugueu organitzar una comissió per treballar aquest tema, ho 
podem parlar.       
  
Mare 3 
La sensació és que el consorci es guia per criteris que els convingui a ells, sense criteri pedagògic. 
Encara que només hagin de ser 2. Per què no Carrasco i Goya, per dir algo...  
Mare 9 



Per què no podem tenir adscrit un institut del Guinardó, que és el barri de l’Arc Iris? D’acord al 
Carrasco, per la proximitat, per la tradició, etc., però també volem un institut del nostre barri. 

Perquè van aparellar els instituts Carrasco-Josep Pla (tot i sent instituts de Nou Barris acullen 
alumnat d’escoles d’Horta-Guinardó) i Brossa-Goya.  

L’institut Carrasco i Formiguera és el nostre institut adscrit de referència ja que és el més proper. 

 
Mare 6 
I l'escola no té res a dir? Dona la sensació que la "pilota" està a la teulada dels pares? Em costa 
d'entendre que no es pugui fer més pressió dsd l'equip de direcció de l'escola. Potser no ho he 
entès bé 
Mare 10 
L'escola hauria de lluitar pels Instituts, afectarà a les preinscripcions, els pares valoren els 
instituts adscrits busquem una fulla de ruta global no només primària i infantil. 

Com ja es va explicar a l’assemblea, l’escola fins ara ha fet diferents gestions i, juntament amb 
les famílies de 6è s’ha aconseguit revertir la situació d’inici possibilitant a aquestes poder fer la 
preinscripció pel curs que ve als tres instituts que ja teníem afegint el Josep Pla. 

Des de l’escola s’ha actuat àgilment i amb  contundència. La nova planificació ha estat aprovada 
tot i havent mostrat el nostre desacord.  
  
Mare 7 
L'altre dia, el director del Josep Pla, a les portes obertes, també va dir que estava molt sorprès 
perquè els havien adjudicat l'arc iris d'un dia per l'altre. 

Sí, va ser una sorpresa per a tothom.  
  
Mare 8 
D'altra banda segons google maps el josep pla és mig km més lluny que el brossa. 

Pel que fa referència a la distància, us podem dir que des de l’escola i caminant és a una distància 
similar.  

Pare 2 
Comentari: IES Josep Pla no és del districte d'Horta (és de Nou Barris). Difícil resoldre el problema 
al Consell de Districte d'Horta 

L’institut Josep Pla, tot i estar situat al districte de Nou Barris, rep l’alumnat de diferents escoles 
del districte d’Horta-Guinardó.   El mateix passa amb l’institut Carrasco i Formiguera. 

 

Planificació del curs vinent: 
 
Mare 1 
Si pel curs vinent es mantenen els criteris de metres quadrats, interacció, màxim 25...si hi ha curs 
amb 26, es tornen a plantejar barreja de cursos? serien els mateixos? 1, 2-3, 4-5,6 ?? 

La nostra planificació no ho contempla.   
  
Mare 1 
Tant de bo no es doni, però en cas que ens trobem en altre onada la propera tardor, hivern... es 
plantejaria un altre tipus de seguiment lectiu en casos de confinament que no siguin carpeta 
covid? classroom, kahoot o com es digui...? 

Al llarg d’aquest curs hem anat incorporant canvis en el seguiment lectiu en cas de confinament.  
Actualment es contempla: 
Carpeta amb propostes i material divers a infantil 



Carpeta amb calendari i propostes diàries per als mitjans. Possibles activitats via classroom 
Carpeta amb propostes i classroom (virtual) de 4t a 6è. 
Una videoconferència diària, sobre les 9.30h, amb l’objectiu de planificar l’activitat del                
dia. 

 
Mare 2 
Quina previsió té l'escola per l'any que vé, si en te? Té previst seguir juntant cursos?? 

- De moment no hem fet cap previsió. 
- No, volem  que els especialistes puguin fer la seva especialitat i poder utilitzar la biblioteca i 

el gimnàs. Per tant, tornarem als 9 grups, 3 a infantil i 6 a primària.  
 
Mare 3 
Que passaria amb 6e de l'any que ve que te 26 alumnes? 

La nostra intenció és que l’alumnat de 6è formin un sol grup.  
 

Estat del bosc: 
 
Mare 1 
què vol dir degradat? 
 Pare 1 
entenc que vol dir que el subsòl està sense vegetació  
 Mare 2 
Hay mucha erosión 
 Pare 1 
s'erosiona pel major pas dels nens/es pels camins, i pel pas fora dels camins marcats  
Pare 1 
la vegetació que s'ha perdut subjectava la terra vegetal i la sorra, i ara, quan hi ha algun episodi 
de pluges torrencials, es perd molta terra i sorra 

Queda contestat per les famílies.  

Mare 2 
El consorci ha fet un informe tècnic de l'estat del bosc? podem saber-ne més? 

Sí, el tècnic del Consorci va estar al bosc per detectar les deficiències i fer el corresponent 
informe per al Consorci. Nosaltres, de moment, no el tenim. El que sí que va dir és que s’havia de 
fer una actuació considerable i de gran inversió. Aquestes actuacions triguen a portar-se a terme 
pel seu cost elevat.  
  
Mare 3 
I ara per ara no es podrà fer us del bosc? 

Sí,  se n’està fent ús a nivell educatiu però no s’hi va a jugar en temps d’esbarjo/pati. 
  
Mare 4 
El pressupost per la reparació del bosc surt de l'escola o del AFA? 
Mare 4 
Dic les reparacions q ens demana la lali fins q arribi els diners del consorci 
  
En principi l’escola assumirà el cost. Les actuacions que s’han començat a fer de moment no han 
tingut cap cost. S’ha utilitzat material que ja hi havia a l’escola.  
Volem agrair la  col·laboració de les famílies per millorar aquest i d’altres espais de l’escola.   
 
Mare 1 
en que consisteix el projecte de sostenibilitat de l'escola?? 



Al web de l’escola trobareu informació d’aquest projecte: http://www.escola-arciris.cat/model-
educatiu/qualitat-educativa/projectes/natura-sostenibilitat       

 
Mare 5 
No poden passar informació del projecte de jardineria que fa cada classe als pares via email? 

Normalment s’explica a les reunions d’inici del curs i després podeu anar fent el seguiment 
mitjançant la web i blogs, twitter, la llibreta informativa a infantil, els reculls de treballs de final 
de trimestre, el que us expliquin els vostres fills i filles. Tot i així ho traslladem al claustre.  

 
Mare 6 
Què ha passat amb el jardiner? 

L’octubre del 2019 se’ns va comunicar des d’inspecció que dins l’horari lectiu no podíem tenir un 
jardiner pagat per l’escola. Des d’acció educativa del Consorci se’ns va ratifica.  

Ens posem en contacte amb el districte i Parcs i jardins i se’ns denega l’opció que vingui un 
jardiner a l’escola.    

 

Sortides: 
 
S’aniran fent sortides de diferents tipologies al llarg d’aquest tercer trimestre. 

 

Colònies: 
 
Mare 1 
Molt bé apostar per les colònies, estem molt entusiasmats 

 
Mare 2 
Per què infantil ha de ser exclòs? Són els que més aprofiten les colònies (ja van dos anys sense). 
Podria semblar que és perquè no es va donar bestreta l'any passat i no per criteris pedagògics 
Mare 3 
I són els que no porten mascaretes... 

Els diferents tutors van convocar a les famílies en videoconferència per explicar les raons i  
el 25 de març s’envia a totes les famílies un correu explicatiu del  per què no es feien les colònies 
a Infantil i es substituïen per l’estada d’un dia llarg. *S’annexa a continuació. 
“Donades les diferents casuístiques actuals a causa de la pandèmia mundial: l'alumnat d'infantil sense mascareta i 
l'obligatorietat pels adults, infants petits amb la necessitat d'un acompanyament molt proper per part de la seva tutora 
(referent afectiu) i d'altres professionals durant el dia i sobretot de nit; mestres i professionals cadascú sense vacunar i/o 
amb familiars dependents, familiars grans al seu càrrec... les colònies d'infantil d'aquest curs no es portaran a terme i a 
canvi es realitzarà una sortida llarga d’un dia a la casa de colònies La farga del Montseny, on les nenes i els nens podran 
gaudir d'algunes de les diferents activitats que teníem previstes durant l'estada de colònies: la granja, l'hort, el riu i el 
bosc”   

 
Mare 4 
Els d’infantil podrien fer una nit a l’escola? 
Mare 5 
Una nit a l’escola pot ser molt divertit 

No ho veiem. Sí que ens hem plantejat realitzar activitats alternatives i divertides  per treballar 
llum-foscor portant llanternes a l’escola, utilitzant diferents fonts de llum, investigant amb la 
llum negra a l’aula de música quan marxi l’alumnat de 6è....      

Pare 1 
estaria molt bé repensar-ho! 

http://www.escola-arciris.cat/model-educatiu/qualitat-educativa/projectes/natura-sostenibilitat
http://www.escola-arciris.cat/model-educatiu/qualitat-educativa/projectes/natura-sostenibilitat


La decisió va ser molt pensada i dialogada entre els membres de l’equip docent. Es van buscar 
diferents solucions i alternatives, fins a arribar a la presa de decisió consensuada, atenent a 
motius de salut, personals i pedagògics. 
  
Pare 2 
Consulteu a les famílies tmb 

Les famílies podeu sempre manifestar la vostra opinió, demandes,... i aquestes sempre són 
recollides i valorades pel claustre o l’estament corresponent.  En el cas de les colònies, tot i que 
l’escola contempla la realització de colònies, aquestes no són obligatòries per a l’equip docent, i 
considerem que és  aquest, l’equip docent qui ha de prendre, donades les circumstàncies, la 
decisió final. 

  
Pare 2 
no ho recullo i ja està, ho recullo per...? 
si acabes la frase podem saber per què ho reculls: 
Per consultar-ho a les famílies i decidir entre les diferents parts implicades? 

Totes les opinions, demandes, consultes,... són recollides per valorar-les i adreçar-les a 
l’estament corresponent. En el cas de les colònies al sí del claustre. 

Les veus de les famílies de l’escola  són escoltades i valorades sempre. Es recullen i posteriorment 
s’analitzen i es debat la idoneïtat de la demanda 

 

Assemblea d’escola: 
 
Mare 1 
Hi ha moltes famílies que agrairien una assemblea escolar, perquè hi ha varis temes que ens 
preocupen i voldrien ser informats 
Mare 2 
L'Assemblea va ser reactiva a la situació, ara amb l'experiència poden fer previsions 
Mare 3 
Ja van dos anys 
Mare 2 
Crec que cal una Assemblea perquè hi ha molt a debatre (centres adscrits, curs vinent, 
colònies....) més tot el que queda pendent de l'AFA 
Mare 4 
una assemblea escolar en un curs excepcional vindria bé  
Mare 1 
Hi ha moltes famílies demanat una assemblea! 
Mare 5 
Per no haver prou temes per convocar una assemblea d'escola... déu n'hi do l'estona que portem i 
encara faltaria! Cal més comunicació per part de l'escola 

 
Aquest curs vàrem fer una assemblea general d’escola per explicar el Pla d’actuació i la nova 
organització d’escola. Ara en podem fer una altra, ja tenim pensats dos temes. 

 

ALTRES PREGUNTES PER L’ESCOLA : 
 
Mare 1 
Es pot demanar una comunicació més fluïda per part de l'escola? Sovint ens enterem de les coses, 
novetats, canvis.., per altres pares o pels nens i nenes. Per exemple el tema del bosc i les 
colònies, si falta una mestra, ... 

És clar que sí, sempre es pot millorar.  



Pel que fa al tema colònies quan es va fer aquesta assemblea encara no s’havia convocat a la 
majoria de famílies a les respectives reunions de grup.  

D’altra banda trobem molt positiu que els vostres fills i filles us expliquin el que passa a l’escola, 
ells hi són cada dia i ho saben. 
 
Mare 2 
tema projecte de sostenibilitat. l'escola ho podria explicar millor!!! 
 
Teniu informació d’aquest tema al web. Possible tema per parlar a l’assemblea? 

 
Mare 2 
mancances de comunicació? totes! colonies, projectes, bosquet, etc… 

 
Mare 3 
Les colònies infantil un exemple clar de no comunicació. Ens hem enterat per preguntar a la porta 
de l'escola 

 
Encara no s’havia convocat la reunió. 

 
Mare 4 
Es podria fer un qüestionari on podem dir quines millores pot haver entre comunicacions entre 
pares i professors. I tenir en compte les opinions de les famílies. 

 
Sí, ho valorem. De totes maneres teniu a la vostra disposició el correu electrònic dels tutor o les 
tutores dels vostres fills/es, us podeu posar en contacte amb ells quan vulgueu i també els podeu 
trucar a l’escola.  

 
 
 
 
 


