
 
ACTA 2a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
DE L'AFA DEL CEIPM ARC IRIS del curs 2021-2022 

Identificació de la sessió:  

Núm: 2021-22/2 
Data: 17/02/2022  
Hora: 21:15h  
Lloc: Telemàticament 

Assistència:  

Joan Beltran Alarcon, president 
Marta Gomila Ribalaiga, secretària 
Mar Dumond Vicente, tresorera  
Anna Soriano Jorba, vocal   
Belinda Pardellans Musson, vocal  
Audrey Thenard, vocal 

A més hi ha assistit un nombre total de 52 socis i sòcies. 

Desenvolupament de la sessió: 

1. S’aprova unànimament l’acta de l’assemblea anterior (04/10/21). Està penjada 
a la web de l’AFA (com totes les anteriors) 

2. Comissió Menjador i Temps del Migdia (resultat de l'enquesta i altres temes) 
 

Una mare representant de la Comissió de menjador presenta els resultats de 
l’enquesta. Aquí els podeu trobar: 
https://afaarciris.files.wordpress.com/2022/02/1645124338789_resum-
enquestes-menjador-i-temps-de-migdia.pdf 
Explica que pel referent al Monitoratge hi han respostes molt positives, i que 
qualsevol conflicte puntual que hi hagi hagut, s’han tractat amb la coordinadora 
de menjador i s’han resolt. 
 
Una altre mare de la Comissió de Menjador llegeix un document en resposta als 
resultats de l’enquesta de part de la Coordinadors de Menjador, Aquí està: 
https://afaarciris.files.wordpress.com/2022/02/propostes-arrel-buidatge-
enquesta.pdf 
 
També podeu trobar informació sobre el temps del migdia, aquí:  
https://afaarciris.files.wordpress.com/2022/02/el-temps-de-migdia-a-lescola-
arc-iris-1.pdf 
 
 
 



La Comissió exposa que s’està organitzant una reunió telemàtica per les famílies 
que hi vulgueu assistir on es parlarà sobre els menús i l’alimentació que s’ofereix 
des de 9NaturalCuina. També diuen que per ara no es preveu fer una canvi del 
menú radical. 
 
Una mare diu que ella ha demanat a un nutricionista de Sant Joan de Déu que 
es miri el menú i diu que a al seu parer el menú no és molt equilibrat, que les 
llegums no són una font de proteïna adequada per als infants, sobretot de 4rt a 
6è. Des de la Comissió es convida a aquesta mare a assistir a la reunió amb la 
nutricionista de 9NaturalCuina per a contrastar informació i opinions. La mare 
en qüestió no considera necessari realitzar aquest exercici donat que no li 
sembla adient.  
 
Una altre mare diu que troba que hi ha molta llegum al menú, i que també hi 
ha molta repetició, troba que hi ha setmanes que el menú està molt ben 
estructurat i d’altres que no. Desde la comissió diuen que s’hauria de parlar 
amb la nutricionista de 9NaturalCuina sobre aquest tema, i que potser la 
repetició es deu a que volen ser sostenibles i practiquen l’aprofitament. 
 
Un pare diu que s’ha quedat preocupat al escoltar a la mare que deia que el 
menjar no és equilibrat, la convida a que pugui ajudar amb aquest tema. Ella 
diu que es algo que ha de sol.lucionar la nutricionista de 9NaturalCuina, i que 
ella no hi vol entrar, demana que se li faciliti aquesta informació a l’empresa. 
 
Una altre mare diu que algun cop hi ha espines al peix. 
 
Una altre mare diu que ella voldria més proteïna animal, i que creu que si es fa 
la formació, no serà una sol.lució per convencer a les famílies de que el menú 
és adequat. Suggereix una revisió del menú des del CAP de referència de 
l’escola. 
 
Una mare de la Comissió diu que el menú està el.laborat a partir de la guia 
d’alimentació escolar de Salut. Aquí la podeu trobar:  
https://afaarciris.files.wordpress.com/2022/02/guia_alimentacio_etapa_escol
ar.pdf 
 
Una altre mare, diu que el seu fill i d’altres surten amb gana i que troben el 
menjar insípid. Considera que s’hauria d’haver votat el tipus de menjar que 
volem per els nostres fills/es i donar altres opcions. I que les famílies no 
necessiten cap formació. 
 
Una mare parla de les activitats que es fan al migdia: considera que es podrien 
millorar, ja que la majoria d’activitats són esportives. 
 
Una mare de la Comissió d’Igualtat explica que fa temps que estan en 



comunicació amb l’escola sobre el tema dels patis, i que volen anar algun migdia 
a veure com funcionen. 
 
Una altre mare demana si es pot canviar el menú per un sense llegums sense 
tenir cap justificació mèdica. 
 
Una altre mare explica que té una filla que menja el menú sense llegums però 
per prescripció mèdica i que ella va entregar un justificant mèdic a l’empresa 
de menjador perquè així fos. 
 
Una mare de la Comissió de menjador explica que hi ha uns menús d’al·lèrgies, 
que necessiten un justificant mèdic per poder-los donar als infants, com és el 
cas del de sense llegums, i que hi ha uns altres menús que són opcionals, 
qualsevol família el pot triar, com seria el halal, vegetarià o vegà. 
 
Una altre mare diu que està d'acord amb una mare que ha parlat abans i que 
s’hauria d’haver pogut votar el menú. També diu que el seu fill només pot jugar 
a futbol un dia a la setmana. 
 
Una altre mare diu que estava molt contenta amb el servei de menjador, però 
que aquestes últimes setmanes la seva filla torna amb gana, creu que hi ha 
hagut un canvi. A què es deu? 
 
El president dóna les gràcies a les 3 mares que formen part de la Comissió de 
Menjador per la feina que fan. Que elles són les que prenen les decisions perquè 
estan a la Comissió i que tot es fa seguint un criteri. Que intentant donar veu a 
tothom les coses poden anar canviant, però no d’un dia per l’altre. Convida a 
les famílies a sumar-se a la Comissió si volen ajudar. 
 
Una mare de la Comissió convida a totes les famílies a la formació/xerrada que 
estan preparant. 

 
 

3. Projectes presentats a subvencions de l'Ajuntament por comissions del AFA 
(Biblioteca/Igualtat, tabals i comissió verda) 

El president explica que aquest any s’han demanat tres subvencions a 
l’ajuntament, i que les Comissions s’han encarregat de desenvolupar les 
sol.licituds. 

Demana a cada Comissió que expliqui una mica la subvenció demanada. 

Un pare de la Comissió Tabalera explica que el seu projecte és global, que han 
ajuntat les tres sortides anuals sota el mateix projecte de subvenció. Si oterguen 
la subvenció es podran fer més sortides o fins hi tot plantejar nous escenaris en 
temes de quotes, ja que fins ara les famílies tabaleres paguen mensualment i 



en alguns casos per sortida. Això ajudaria a la Colla ser més activa del que ja 
és. 

Una mare de la Comissió Verda explica el projecte que han presentat sobre el 
Tarongers (arbrat que hi ha a l’escola). Tracta sobre el reaprofitament de les 
taronges del pati de l’escola i la sensibilització sobre el malbaratament 
alimentari. La idea és organitzar activitats durant el Temps de Migdia que 
consistiran a recollir les taronges dels arbres, fer melmelada en la cuina de 
l'escola, i altres activitats complementàries com el disseny d'etiquetes i 
receptes. Demana a les famílies pots de vidre, ja que es necessiten per la 
mermelada. 

Una mare de la Comissió d’Igualtat explica el projecte Renovem la Biblio: Un 
projecte amb mirada feminista i global, per el que s’ha demanat la subvenció. 
La idea és invertir una bona quantitat de diners en la compra de nous llibres de 
fons de biblioteca, llibres enfocats a la perspectiva de gènere. També per a 
organitzar uns tallers amb l’Asociació L’hora lliure per tal de poder fer una bona 
sel.lecció dels llibre desfasats que tenim actualment i incorporar els nous. No 
es tiraran llibres, però si es vol reestructurar l’oferta. 

El president agraeix a totes les Comissions la feina feta i apel.la a que si algú es 
vol afegir a alguna comissió que serà benvingut/da. 

Una mare demana si els llibres que es van comprar amb una subvenció que la 
junta anterior havia demanat s’estan utilitzant i si estan catalogats, ja que han 
estat uns dos anys dins caixes (causa del COVID). 

Una mare de la Comissió de Biblioteca explica que aquest llibres estan 
catalogant-se per l’escola i que a poc a poc van apareixent a la Biblioteca. Que 
l’escola s’encarrega de la cataloguització. 

Una mare de la Comissió Verda explica que el divendres 4 de Març es farà un 
tall de carrer feminista. S’utilitzarà el tall per fer pancartes per anar a la 
manifestació del 8M. 

Alguns pares i mares demanen si es podria tallar el carrer Arc de Sant Martí en 
comptes de l’Alt Pedrell.  
El president contesta que tenim permís per l’Alt Pedrell però potser en un futur 
es pot mirar, però que hi ha el problema del bus. Per ara seguirem tallant el 
carrer Alt Pedrell. 

 

4. Estat dels espais exteriors de la escola 

Un membre de la Comissió Verda explica el context històric dels espais exteriors 
de l'escola, i en particular de l'hort i els jardins, ja que les famílies de P3 i P4 
no tenen informació.  

Està pendent un informe tècnic del bosc que el farà una mare de la Comissió 
Verda.  



La Comissió Verda explica que els espais exteriors segueixen descurats i 
comparteix la seva preocupació. Els espais naturals sense gestionar es degraden 
més amb el pas del temps. 

Una mare suggereix fer un manifest, escrit, recolectar signatures, per demanar 
el bon funcionament dels espais exteriors de l’escola. 

Un pare representant del Consell Escolar explica que creu que l’escola vol tenir 
els espais cuidats i que estan disposades a escoltar propostes des de la Comissió. 
Explica que l’Escola ha pressupostat per el reg de l’hort, però no per el bosc. 

Una mare diu que almenys l’hort s’hauria d’utilitzar, que hi han moltes escoles 
sense hort que en creen un a partir d’espais molt petits, fins hi tot garrafes 
d’aigua, i que nosaltres en tenim un espai que no s’està utilitzant. 

Una mare de la Comissió d'Igualtat diu que veu que hi ha temes que l’escola no 
vol participar hi i d’altres que sí. Amb la Biblioteca per exemple, ha sigut fàcil 
la participació de l’Escola, però amb el tema dels Patis no. 

El president contextualitza la feina que l’equip directiu fa i que la percepció 
que té la direcció és de no arribar a tot arreu i que han de prioritzar (la gestió 
del COVID no ha ajudat). Cal ser més pacients. 

Un pare de la Comissió Tabalera i Motivats diu que arreglarà l'hivernacle tants 
cops com sigui necessari, i que preveu que en breu l’escola estarà oberta a que 
s’utilitzi l’espai obert a les famílies els caps de setmana per desenvolupar 
tasques de treball i recolzament. Al seu parer, és normal que l’escola es mostri 
reticent a canvis, si parlem d’aspectes que suposin retocs dins l’horari lectiu i 
de la pròpia organització interna. Hi afegeix l’opinió personal que al final tot és 
qüestió de diners, que per arreglar el bosc són necessaris molts diners.  

Una mare de la Comissió Verda explica que la Comissió Verda té prevista una 
reunió al març amb la Comissió de Medi ambient de l'Escola. En funció dels 
resultats d'aquesta reunió, es plantejara preparar un document per a fer pressió 
sobre el tema de gestió de escais exteriors, u altres accions que puguin ajudar. 

 
 
5. Comissió Instituts Adscrits 
 

Carta presentada per la Comissió dels Instituts Adscrits: 
 https://afaarciris.files.wordpress.com/2022/02/carta-comissio-
instituts-a-les-families-arc-iris_v3.pdf 

 
 

 

6. Casal Estiu (Voluntariat per a fer-ne seguiment) 

El president demana voluntaris per fer d’enllaç entre l’AFA i l’empresa del Casal 



d’Estiu. Dues mares es presten voluntàries.  

 

7. Precs i preguntes 

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

  
La secretària, Vist i plau  el President,  
 
18/02/2022 


