
ACTA 3a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DE L'AFA DEL CEIPM ARC IRIS del curs 2021-2022

Identificació de la sessió:

Núm: 2021-22/3

Data: 21/06/2022

Hora: 21:00h

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 (07/02/22). Està penjada

a la web de l’AFA (com totes les anteriors)

2. El president explica el canvi de calendari escolar, les classes començaran el 5 de

setembre amb jornada intensiva, que es complementarà amb un casalet pagat per

l’escola a través del consorci, i no tindrà cap cost per les famílies, fins a finals de

setembre.

El casalet es farà amb la mateixa empresa que tenim fins ara.

També recorda que l’any vinent son els 80 anys de l’escola i l’escola vol treballar

amb les famílies per celebrar i fer activitats al voltant dels 80.

També s’explica que el curs vinent tots els dominis que ara son ampa, serán afa.

Explica una mica el tema d’hisenda.

Apel.la a que tots els que vulguin fer coses per l’escola que ho facin, que compten

amb nosaltres pero que poden fer.

3. Curs 2022-23 - Informació d’ interès

4. Subvencions Ajuntament

S’han demanat tres subvencions, les tres comissions expliquen les resolucions.

5. Valoració Jornades “Famílies motivades”

Recull del que s’ha fet durant les jornades de motivats, l’escola valora molt



positivament el que es va fent, haurem de continuar fent aquest tipus d’exercicis.

Un pare de la comi motivats explica el que queda pendent amb motivats. de cara a

setembre; manteniment de fusteria, on hi haurà bastanta feina, protegint tota la

fusteria i preparant l'hivernacle.

Explica també el projecte dels infants de 6è sobre cordar el bosc gran, un projecte

que es continuarà el curs vinent.

S’està fent un treball conjunt amb l’escola a través del tutor de 6è.

Un altre pare va anar a explicar tota la part de seguretat del projecte.

Una mare explica que s’han fet dues jornades, una al matí i una tot el dia, la primera

es va fer fusteria i jardineria van ser 20 famílies i la segona va ser jardineria. És un

bon moment per que les famílies ses coneguin i és molt positiu tant a nivell de feina

com de relació.

El president diu que és important coneixe’ns més, segurament l’any vinent

intentarem fer les assemblees presencials, ja es veurà, pero activitats com les

famílies motivades ajuda a que hi hagi germanor.

6. Informació d'interès de les diferents comissions:

Una mare de la comissió d’igualtat, diu que vol especificar que no es va fer cap

purga a la biblioteca, que es van col·locar els llibres que hi havien. No s’han llençat

llibres.

La idea es que es creï un grup de treball obert a tothom que hi vulgui participar, per

poder fer la feina.

Una altre mare també de la comissió d’igualtat, explica el tema de la jornada

esportiva. Es faria a inici del curs com a retrobament amb totes les famílies, s’ha

quedat amb l’escola que a final de setembre, principis d’octubre es podria fer. Es

faran activitats amb tota la família, és per tractar el tema de cooperació e igualtat

Una mare explica que amb aquesta jornada s’intentarà obrir una mica la porta a

utilitzar l’espai del poli els divendres a la tarda per poder montar grups d’esport

integrant la visió de gènere i fer un esport col·laboratiu. s’ha d'acabar de parlar amb

l’escola sobre aquest tema. Es fa una crida per tenir entrenadors.

També explica que aquest projecte està lligat al tema dels patis, un tema que ens

preocupava molt. S’ha obtingut una bona acollida sobre aquest tema per part de

l’escola.

Es farà un projecte amb Voltes, la direcció ha dit que si i estem contentes per el

canvi amb la relació amb l’escola i esperem que tot pugui tirar endavant.

El president parla dels instituts adscrits, demana si hi ha algú que ho pugui explicar.

Una mare explica que actualment el tema està bastant parat. La preferència era

entre el Goya i el Brossa. el Pla res i el Carrasco escasa acceptació.

A nivell del que s’està fent des de l’escola, sembla aturat. Està en standby, sembla

que hi havia voluntat d’arreglar’lo d’alguna manera. La mare diu: la meva filla m’ha

dit que bastants nens els hi havien adjudicat el Josep Pla. A nivell oficial aturat,

sembla que l’any vinent hi hauran les quatre opcions. Un pare del Consell escolar,

anima a la comissió d’estar pendents i a sobre i pressionar el consorci. la pregunta

que es va fer va ser si estant revisat aquest decret s’ha tingut en compte els instituts

adscrits…..

“em preocupa que oficialment estigui el tema aturat pero que estiguin enviant als

nostres infants al Josep Pla.”

Una mare explica que molts han quedat fora del Goya. Hi ha molta més demanda que

oferta sense ser places de la necessitat especial.

El president diu que hi ha una descompensació a algunes zones de Barcelona, hi ha

alguns llocs que gent s’ha quedat sense places al seu barri.



Un pare de la comissió d’Extraescolars recopila info d’aquest any. Un any de retorn a

la normalitat, hem tingut 120 infants que han passat per alguna activitat.

El criteri de la comissió son el projecte pedagògic, les inquietuds de les famílies i la

viabilitat de les activitats.

En quant a feedback, hem fet dues enquestes al febrer dirigida a la qualitat i el

resum era que les families demanaven més feedback de l’activitat. es va parlar amb

les empreses d’aquest tema. La segona enquesta fa un mes tenia relació amb l’inici

de curs.

La graella de l’any vinent està casi enllestida.

Un altre pare diu que aquesta setmana arribarà la graella amb la col·laboració de

l’escola, que sembla que es torna a reactivar, per exemple retornant a l'anglès al

migdia, serà anglès amb joc per als més petits. Moltes famílies ho havien demanat i

ho recuperem.

Aquest curs no hi haurà futbol o bàsquet sol, sols multiesports o per els petits roda

d’esports.

Escacs també tindrà presència.

Altres activitats han tingut poca demanda,

les famílies hauran de tenir consciència de la continuïtat.

Una mare pregunta si es poden acabar les extraescolars a final de curs.

El president afegeix que potser es plantejarà alguna mena de normativa, per baixes i

altes.

Un pare ha dit que teatre ha anat molt bé, també patinatge urbà.

Al nivell de xifres estan molt contents.

Si les famílies han volgut comentar algo ho ha fet.

La gestió de beques esportives canviarà, i això potser farà que es porti la gestió

d’una altre manera.

Comi verda, l’Audrey explica sobre el projecte dels tarongers i el tema del reg.

Demana famílies voluntàries per anar a regar a l’agost.

Vol posar un video sobre el projecte dels tarongers, finalment no pot i explica el

projecte. Desde el recolliment de les taronges als pots de melmelada. No els hi van

donar la subvenció, no sap el perquè,  hi ho vol demanar.

S’han fet anàlisis de metalls pesants i altres additius i tot negatiu.

A nivell sanitari tot està bé. L’escola està més relaxada sobre el tema al saber això.

La noia dels espigoladors ha fet un projecte amb els alumnes de Ferran Tallada. Al

setembre podran utilitzar els jocs a l’escola.

La valoració és molt positiva. La relació molt bona amb natural cuina i amb les

cuineres. L’escola ha sumat molt, la direcció els ha facilitat.

es veu que cada vegada hi ha més confiança per fer projectes col·laboratius.

Una mare de la comissió de menjador explica que ha sigut el primer any treballant

amb la nova empresa, com sempre hi han temes i incidents, pero s’han pogut

solventar de forma molt comunicativa. Diu: “La coordinadora es una persona molt

comunicativa i ha estat molt positiu tenir una coordinadora alliberada. Com a

comissió hem intentat recollir neguits, i temes i traslladar los a l’empresa per trobar

solucions.”

La setmana passada es va fer la reunió de tancament de curs amb nou natural cuina.

“nosaltres vam estar un dia menjant i veient el funcionament del temps de migdia,

en general tot molt positiu però alguna cosa que ja s’ha comentat i que es mirarà per

l’any vinent.

Monitors absents amb cartera de monitoratge, control de quantitat de menjar, alguns

alumnes diuen que no mengen prou.”



També es parla d’una millora del picnic, hi ha algut alguna queixa en aquest sentit,

“intentarem de cara al curs vinent fer una enquesta per tenir idees de les famílies.

s’ha fet molta feina aquest curs, estem contents de com s’ha fet tot.” També

s’explica que al curs vinent variaran els preus. S’ha aprovat aquest canvi de 6,33 al

dia al 6,54 i esporadic 6,83 a 7,19.

De cara a l’inici del curs vinent es farà una circular informant a totes les famílies.

Tabals, recuperat xifres de pre pandèmia. S’explica que aquest curs hi han hagut

moltes sortides. Una mitja d’una sortida al mes.

També expliquesn uns problemes per soroll que es va tenir amb uns veïns, però que

es va resoldre molt bé.

Els aspectes a millorar serien els projectes dels infants, presentar algo més atractiu.

Fan una crida per tenir  gent per portar al gegant Martí.

Expliquen que han rebut 400 de subvenció i ho invertiran amb un generador elèctric.

“Es val una menció al pare com a membre de la colla, que ens va deixar. Vam fer un

petit homenatge a la sortida de la festa major de Font d'en Fargues.”

El President explica que des de la junta s’han becat als fills del difunt per dos

setmanes al juliol i que l’empresa dels casalet cobrirà les despeses d’un dels nanos.

Una mare parla de la revolta escolar, ha vist que a la llista de l’ajuntament la nostra

escola està, que intervindran duran el curs 22-23, amb obres de pacificació.

Es menciona la comissió de festes, i s’agraeix a la comissió per la festa de fi de curs.

El president també explica que s’està parlant de a fer un sopar per celebrar els 80

anys, idea que em va dir un pare de l’escola.

Es donen també les gràcies a la gent que està pendent del SAM, a tota la gent que

ajuda amb tot això.

S’explica que una mare s’aparta de la comissió de menjador i passarà a la comissió

d'extraescolars.

S’agraeix a tothom que ha participat a l’assemblea.

7. Casal Estiu

S’explica que comença ara. S’ha mantingut amb la mateixa empresa que els altres

anys.

Un pare explica la proposta de pintar la porta de la carbonera. En homenatge del 80

aniversari de l’escola.

Una mare explica que la direcció està molt interessada amb la festa de Sant Ponç.

Un pare diu que si ajudem a l’escola, l’any vinent ho faran, com a festa de l’escola,

no de l’AFA

diu que sant ponç és una festa colaborativa al 100% Es un bon dia per treure les

‘cartes’ montar paradetes, molt oberta i es molt xulo perquè pots muntar una fira

dins l’escola com si fos un poble, si això es vincula amb l’hort és molt xula.

Una mare explica que hi havien herbes aromàtiques i altres coses de l’escola, es

podria aprofitar lo de les taronges,seria molt maco fer ho.



Una altre mare diu que si es fa aquesta festa, era tradicional quan baixaven unes

noies que es deien prementinaires… potser es podria teatralitzar.

Hi han ganes de continuant fent cose juntament amb l’escola per poder seguir

endavant.

8. Precs i preguntes

Discurs de tancament del President.

Un pare afegeix que sort de les famílies perquè si fos per el consorci això

s’enfonsaria.

que les famílies facin el possible per solidaritzarse amb totes les mobilitzacions que

s’estan fent.

Bones vacances.

Es diu que possiblement si fem assemblees in situ hi hauria més gent.

Es podria intentar fer la primera de l’any presencial i veure que tal.

Una mare diu que online hi ha més gent.

Una altra que es podria fer mixta.

Una altra, i si es fa online més d’hora?

El president diu que hi ha hagut l’emplaçament d’altres afas de ferla mixta i no ha

anat bé.

La secretària, Vist i plau  el President,

22/06/2022


