
ACTA 3a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DE L'AFA DEL CEIPM ARC IRIS del curs 2020-2021

Identificació de la sessió:

Núm: 2020-21/4

Data: 17/06/2021

Hora: 21:00h

Lloc: Telemàticament

Assistència:

Joan Beltran Alarcon, president

Marta Gomila Ribalaiga, secretària

Silvia Braqué i Garcia, tresorera

Olga Andreu Vera, vocal

Belinda Pardellans Musson, vocal

Audrey Thenard, vocal

A més hi ha assistit un nombre total de 49 socis i sòcies.

Desenvolupament de la sessió:

1. Informació sobre canvi empresa de menjador i temps del migdia.

L’Olga, de la Comissió de Menjador i Temps de Migdia presenta als fundadors i gerents

(Joan i Núria) de l’empresa de menjador 9NaturalCuina.

El Joan explica els eixos generals de l’empresa amb una presentació compartint pantalla.

https://afaarciris.files.wordpress.com/2021/09/carta-informacio-menjador-2021-22-arc-

iris-1.pdf

L’Olga demana al Joan (9naturalcuina) que expliqui com treballen el projecte educatiu.

Es dona la pertinent explicació i es fa èmfasi en que cal treballar de manera conjunta

amb l’escola.

EL President de l’AFA acomiada als membres de 9naturalcuina.

2. Model d'Adscripció Instituts

Un pare (membre del Consell de Barri) explica com està la situació.

La modificació dels instituts adscrits és quelcom que s’està donant a tot el municipi. Ja

en el seu moment es va presentar escrit per sol·licitar que el Consorci reflexionés sobre

la rapidesa en la que s'havia executat el canvi, sense consens previ ni facilitant la

informació a la comunitat educativa com caldria esperar. S’aconsegueix una espècie de

moratòria fent de les preinscripcions del curs 21-22 una excepcionalitat.



En el nostre cas, les adscripcions es plantegen segons la proposta del Consorci de la

següent manera: l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera i l’Institut Josep Pla quedaran

com els dos únics instituts adscrits a l’Arc Iris. Aquest últim està considerablement lluny

de l’escola, a nou Barris.

L’escola Font d’en Fargues està en la mateixa situació que l’Arc Iris, i coincideix, per

casualitat que les dues escoles tenen representació al Consell de Barri.

Sembla que el Consorci podria aprovar l’excepció i assignar una altre opció que pugui

agradar a totes les parts. A finals de mes hi haurà una altre reunió sobre el tema.

Explica també, que l’escola està fent les gestions oportunes perquè això passi.

El President de l’AFA dona les gràcies i explica una mica més la situació general.

3. Mobilització Revolta Escolar - Projecte de l'Ajuntament per pacificar els accessos al

Carrer Alt Pedrell.

L’Audrey de la Comissió Verda diu que les mobilitzacions han donat el seu fruit i explica

la situació de la pacificació del Carrer Alt Pedrell. Es va tenir una reunió amb el conseller

d’educació del districte i el president de l’AFA de l’escola Pit Roig el dia 18 de maig.

Durant aquesta reunió, el conseller va explicar que havien estat treballant en un

projecte de pacificació del carrer en col·laboració amb l'Associació de Veïns (de Font

d’en Fargues), i ho va mostrar en un mapa. Estan previstes actuacions toves, bàsicament

traient places d’aparcament per ampliar la vorera. Audrey explica que des de l’AFA s’ha

sol·licitat participar en el dia sense cotxe el 22 de Setembre; si s’accepta la sol·licitud es

tallarà el carrer Arc de Sant Martí per la tarda a partir de las 16h, i s’organitzaran

activitats.

Una mare comenta que també s’haurien de repintar les ratlles grogues.

L’Audrey respon a un comentari d’una mare al xat que no està convençuda de la

pacificació del carrer, per la necessitat de places de pàrquing i la necessitat de l'autobús

V23 per a les persones del barri. Audrey explica que l’AFA no ha sol·licitat que es tregui

la línea de bus, si no que ha demanat que s’incloguin mesures per evitar el perill per als

nens i nenes a les hores d’entrada i sortida.

El President acomiada a la Comissió Verda i passa al següent punt.

4. Tancament econòmic del curs 2020-2021

La Sílvia, tresorera, parla del tancament del curs.

D’inici (veure l’ACTA 1a ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA del 29/10/2020) s’havia

pressupostat un curs amb pèrdues per valor de -€4.268,67.

Quan va començar el curs al setembre a les arques de l’AFA hi havia un saldo de 21.587€ i

ara a finals de curs (encara pendents alguns pagaments i cobraments) hi ha un saldo

aproximat de 20.516€. Això ens porta a dir que durant el curs hem tingut una variació

d’uns -1.071€ que no són els -4.268,67€ pressupostats d’inici.

Hem de donar les gràcies a les quotes de famílies sòcies (5.040€), a la venda de loteria

(1.820€) i a la venda dels calendaris (412€) que han ajudat a minimitzar l’impacte



econòmic d’aquest curs peculiar.

I també és cert que algunes partides pressupostàries que havíem previst amb gran

dèficit, a la fi no ho han estat tant com havíem pronosticat:

D’extraescolars havíem dit que perdríem - 4.388,99€ i finalment han estat -1.821,49€ (es

va tenir en compte, a partir del debat generat a la 1a assemblea, que potser no eren

necessàries 4 persones per a dur a terme el monitoratge del SAT (Servei d’atenció de

tardes) i se’n va prescindir de 2. Fet que ha ajudat a abaratir costos com s’ha pogut

comprovar.

Del servei d’acollida matinal es van preveure que es perdrien -4.605,12€, i a la fi n’han

estat -4.028,66€.

5. Informació Comissió Verda: projecte Escoles+Sostenibles/Plan de sostenibilitat de

la escola; manteniment de l’escola i del bosc.

Una mare de la Comissió Verda comença explicant tot el que s’ha fet aquest curs a

l’escola. També s'explica els principals punts tractats durant l'última reunió amb la

Comissió de Medi ambient de l'escola.

Tallers de Natura i manteniment d’espais verds + bosc + reg automàtic

La Comissió de Medi Ambient de l'escola va explicar a l'AFA que no té els recursos

financers per fer front a tal despesa. A part, no es permet tenir a una persona

contractada de forma regular. L'Escola va esmentar que sí es podria contractar a

talleristes de forma puntual, i el curs que ve segurament ho faran.

Pel que fa al manteniment dels espais verds, se'ns va confirmar des de l'escola que

segueix sent un problema sense resoldre. Els tràmits per sol·licitar treballs de

manteniment i jardineria (poda, etc.) al Consorci són llargs i pesats, i només es poden

sol·licitar de tant en tant. Pel que fa a el bosc, la sol·licitud enviada per l'Escola al

Consorci segueix sense resposta. Bàsicament, no hi ha recursos específics per a escoles

amb espais verds importants. Altres escoles del Guinardó (Escola de la Mar i Parc del

Guinardó) tenen problemes similars quant a manteniment dels espais verds. Com a

possible solució, la Comissió Verda de l'AFA ha proposat buscar col·laboracions amb

entitats exteriors per exemple amb un casal de Gent Gran, una escola de Jardineria, o

una associació, sense ànim de lucre. Des de l'escola, els va semblar bona idea. A més,

amb l'acord de l'escola, la Comissió Verda ha decidit començar a preparar un document

tècnic sobre els problemes actuals dels espai verds de l'escola, per poder presentar-lo al

Consorci i a l'Ajuntament, i per pressionar i sol·licitar més recursos per a l’escola. Audrey

es compromet a començar a elaborar aquest document tècnic al setembre, i la idea seria

moure durant el proper any escolar 2021-2022. Qualsevol persona interessada en ajudar

en aquesta tasca pot contactar amb comissioverda@ampaarciris.org

Escoles+Sostenibles i Pla de sostenibilitat

L'Escola ens va explicar durant l'última reunió amb la Comissió Verda que aquest any

algunes mestres han fet una formació amb el programa E+S i per altra banda, han assistit

a una formació per ajudar-los a elaborar el pla de sostenibilitat. Des de l'Escola van

comentar que aquest any, amb els canvis relatius al 'COVID-19 i la complexitat dels

cursos, no han pogut aprofitar molt del programa, però tenen intenció de tornar a ser

més actius en aquest aspecte l'any que ve.

Referent al pla de sostenibilitat, Audrey explica que l'Escola està acabant de preparar la

memòria de el pla de sostenibilitat actual (que acaba aquest any) i al mateix temps,



estan elaborant el proper pla de sostenibilitat (que és triennal) per al següent curs, que

es presentarà durant la primera assemblea de l'escola de el curs 2021-22.

6. Valoració Jornades Motivats - borsa de voluntaris

Audrey fa un resum de les 10 jornades de treball organitzades per l'AFA els dissabtes. Un

total de 20 persones s’hi han implicat, i vàries d'elles han repetit diverses vegades. De

forma general, la Comissió Verda de l'AFA, i la Comissió de Medi Ambient de l'Escola han

valorat positivament la participació de les famílies "motivades" i es va acordar seguir

amb la iniciativa el proper curs.

Audrey comenta que la idea per al curs que ve és organitzar jornades a les quals puguin

acudir també els nens, i així segurament s’apuntarien moltes més persones. Aquest tema

s'ha de plantejar i gestionar adequadament amb l'Escola. Una possibilitat seria fer grups

petits de famílies. Es valorarà aquest aspecte de nou al setembre, quan sapiguem amb

seguretat les condicions i regles relatives a la Covid-19.

7. Renovació de la Comissió Extraescolars

La Mare que fins ara s’ha encarregat de la Comissió d’Extraescolars s’acomiada de la

Comissió. Explica que els altres dos pares que també hi formen part, sí que es queden i

es demana que dues persones més s’hi puguin incorporar; pensant en formar un equip

d’unes 4 persones per al curs 21-22.

S’explica en termes generals com han anat les extraescolars aquest curs, s’afegeix una

explicació general del funcionament de la comissió. Es presenta una relació de feines

calendaritzades per tal de facilitar la comprensió del funcionament de la comissió a les

persones que s’incorporin.

A banda, es recorda que tresoreria és molt important per a aquesta comissió, ja que cal

treballar plegats revisant periòdicament els diferents rebuts a generar.

Una mare s’ofereix voluntària per formar part de la comissió.

8. Renovació membres junta.

L’Olga, vocal de la Junta s’acomiada, agraeix tota la feinada a la junta anterior i a la

junta actual. Explica que continuarà a la Comissió de Menjador.

El president de la Junta de l’AFA explica que al marxar un altre membre de la junta, la

junta de l’any vinent quedarà constituïda per 5 persones (tenint en compte que hi ha

previst el canvi de la figura de la Tresoreria de l’AFA)

Tota la tramitació de la renovació de càrrecs, d’acord amb la normativa, es farà passar

per la primera Assemblea del curs vinent, prevista a principis del curs vinent.

9. Manifest Iniciativa veïnal Maragall Respira. Votació.

l’Audrey de la Comissió Verda explica el Manifest de Maragall respira i demana que es

voti si es vol o no participar. Es decideix que parli qui no vulgui participar. No hi han

negacions a la proposta. Es decideix que ha guanyat el vot de SÍ para participar a la

iniciativa Maragall Respira i adherir-se al manifest.



10. S’aproven les actes de les dues assemblees anteriors. Estan penjades a la web de

l’AFA.

11. Precs i Preguntes.

Es parla del tema de si l’any vinent es podrà entrar o no a l’escola.

Hi han pares i mares que creuen que sí que es podrà i també esperen poder fer trobades

a l’escola els caps de setmana per a les jornades de motivats o alguna altre cel.lebració

o taller.

El president de l’AFA diu que si arriba el cas, es podria acabar fent un escrit a l’escola

demanant accedir-hi.

Sense més comentaris, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc

aquesta acta.

La secretària, Vist i plau  el President,



Preguntes/Apreciacions xat Assemblea (Es recullen aquelles que entenem que no s’ha

donat resposta durant la reunió o que son d’interés):

MENJADOR / TEMPS MIGDIA
Mare 1
9:24 PM
Joan, en el cas que marxi una part de l'equip de monitoratge actual de l'escola.... vosaltres teniu recursos
humans suficients?
Contestat in situ durant la reunió

Mare 2
9:24 PM
Com és vehicula la interacció amb els mestres de l'escola?
Contestat in situ durant la reunió

Pare 1
9:25 PM
els educadors tenen antiguitat a l'empresa i experiència?
Contestat in situ durant la reunió

Mare 3
9:27 PM
Podem rebre informació de com estan menjant els diferents menús els nostres fills d'infantil que difícilment
ho expliquen?
Es valorarà quin canal de comunicació es farà servir juntament amb AFA i Escola

Pare 2
9:31 PM
Pel personal que es queda amb vosaltres, i venint del episodi tan greu que ha succeït. M’agradaria saber si
realitzarieu algun tipus de auditoria o formacions o similars, etc per millorar i evitar que torni a passar. Merci
La nova empresa coneix la principal motivació del canvi. Es preveu formació específica pel tema dels
al·lergens.

Mare 4
9:31 PM
Qui portarà la coordinació i l'equip de cuina?
Mare 5 - resposta
9:33 PM
Todavia no lo sabemos. La coordinadora y los monitores no han confirmado todos si se quedarán o no.

Mare 3
9:32 PM
Hola. A la presentació trobo a faltar el tema principal pel canvi d'empresa, els al.lergens i la diversitat de
menus segons necessitats particulars. Em sorprèn que no s'hagi tractat aquest tema. Gràcies per la
presentació!!



COMISSIÓ VERDA
Mare 4
9:45 PM
Pq no se puede cortar la calle?
Respuesta: el conseller de educación del districte explicó que son decisiones políticas y estratégicas a nivel
de ciudad. En ninguna escuela, la pacificación se hará mediante cortes de calle a partir de septiembre. La
apuesta del Ajuntament es actuar para mejorar los entornos sin necesidad de cortar calles.

Mare 5
9:48 PM
Se ha hablado de mejorar el transporte público para no tener que ir en coche?
Respuesta: este aspecto también es a nivel de distrito y ciudad. Está claro que si se quiere reducir el uso del
coche en los entornos de las escuelas, habrá que mejorar el transporte público, aunque el AFA de momento
no se ha posicionado en este aspecto.

Mare 6
9:56 PM
Quin percentatge tenim d'associats?

Mare 7
10:02 PM
L'AFA podria contractar un jardiner? Abans pagavem la biblio…
Respuesta: el AFA en principio sí podria contratar a una persona o empresa. Sin embargo, hay
condicionantes:
contratar a una persona representa un coste muy importante, la escuela tendría que estar de acuerdo y
también pensamos que es un problema que debería de solucionar el Consorci y/o l’Ajuntament, no el AFA.
Aun asi, se podría considerar de forma puntual para ayudar en ciertas tareas y asegurar un buen estado de
los espacios verdes. Es un tema que se podría poner encima de la mesa para el curso que viene, por
ejemplo durante la primera asamblea del AFA.

Mare 8
10:06 PM
Había un jardinero y pasó esto que contáis, pero venía un voluntario que hacía todo el tema y por algún
motivo se decidió dejarlo marchar…?? Si hay voluntarios por que se dejan marchar??
Se le hizo la vida imposible.
Resposta: la Junta actual no tiene mucha información al respecto... La colaboración con voluntarios externos
sería una posible solución (o parte de la solución) referente a la gestión del huerto y los jardines, pero eso se
tendría que mirar con la escuela.


