
ACTA 1a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DE L'AFA DEL CEIPM ARC IRIS del curs 2022-2023

Identificació de la sessió:

Núm: 2022-23/1

Data: 20/10/2022

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 45 socis i sòcies.

Desenvolupament de la sessió:

1. S’aprova unànimament l’acta de l’assemblea anterior (21/06/22). Està penjada

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

2. Tancament i pressupost 21-22

La Tresorera explica el pressupost. diu que el que més aporta son les quotes, el SAM

i la loteria i les extraescolars.

Una mare diu que si seria possible recuperar els tallers de fill a l’agulla. Des de la

comissió d’igualtat es diu que s’estan mirant opcions.

3. Calor (Revolta escolar)

Explica tota la idea de reivindicar mesures per combatre la calor. Enviem link de la

carta i explica que l’Afa ha signat.

Un pare explica que es va dir al consell escolar que el consorci havia dit que com

l’escola esta catalogada i que no es poden posar persianes amb lames.

Suggereix que hauriem de demanar si els edificis que no son la torre, es podrien

protegir del sol.

Un altre pare troba que l’escola té les portes obertes a parlar del tema.



4. Festa dels 80 anys

Un pare de la comissió de festes explica una mica el tema de la festa dels 80,

També pregunta si l’escola voldria dividir les despeses.

Una altre mare diu que que en el 75è aniversari l’escola va participar, i va aportar

més.

Un pare diu que es va mencionar al consell escolar que l’escola volia fer una comissió

mixta amb l’afa.

Un altre para explica que també es vol decorar la porta de la carbonera amb un

mural.

Una altre mare diu que es vol organitzar una jornada de motivats el dia 26 de

novembre per decorar la carbonera i fer land art.

5. Comissions:

a. Comissió Verda

Presentació del video del projecte dels tarongers.

Parla també del tema del reg. Diu que aquest estiu

finalment es va instal.lar el reg. Explica una mica com ha

anat l’estiu i diu que tenim molts arbres secs. continuem

amb el problema de que no es pot regar el bosc fàcil.

També explica el tema dels residus.

Parla també del document de sostenibilitat de l’escola,

diu que se'ls ha demanat a l’escola que en faci un resum.

explica que es diu que tenen plaques solars quan estan

sense funcionar des de fa molt temps, diu que estan

lluitant per poder solucionar aquests problemes.

La comi també vol fer varies jornades o projectes

relacionats amb els espais verds de l’escola.

b. Comissió Igualtat i Diversitat

Una mare de la comissió explica i presenta els projectes

en que està treballant la comissió. Altres mares expliquen

una mica com estan anant els projectes.

Una mare de la junta anterior explica com va anar una

mica quan van fer els tallers de fil a l’agulla i pensa que

s’haurien de fer cada any.

Una mare de la comi igualtat, suggereix que hi hagués un

manual a seguir, sobretot per el monitoratge. Pero si hi

haguessin unes maneres que s’haguessin de seguir estaria

molt bé.

Una altre mare diu que tot s’ha de fer a infantil, ha de

començar l’educació a Infantil, que pensa que l’escola no

ho té gaire clar, que creu que no veuen la importancia.

Convida a que tothom que vulgui contacti amb la comissió.

c. Comissió Biblioteca

Una mare de la comissió explica els que es fa a la

biblioteca.

d. Comissió Tabalera

e. Comissió Web



f. Comissió de Festes

una mare i un pare es presenten i expliquen que el seu

objectiu és la festa de fi de curs, que aquest any serà la

del 80è aniversari. Que l’escola pot demanar ajuda a la

comi per les festes que vulguin celebrar, com sant Ponç.

També que col.laboren amb la comi de la biblio per sant

jordi.

g. Comissió Menjador

Expliquen que es farà una reunió específica per parlar del

menjador. que aquesta reunió es pot fer presencial a les

15:00 amb els monitors o es faria telemàtica a partir de

les 19:00, demanen que les famílies opinin sobre l’horari.

Es parla dels conflictes que hi poden haver al temps del

migdia, que hi han hagut casos d'assetjament. Que estan

considerant tornar a fer assemblees a l’hora del migdia.

Un pare diu que l’escola no té la iniciativa de parlar dels

problemes en obert a totes les famílies.

Un altre pare diu que l’escola va dir que sí que veien

factible que una empresa profesional d’aquests temes fes

alguns tallers. Que abans l’escola havia sigut reacia a fer

aquest tallers, però finalment va cedir. Diu que com a afa,

s’hauria d’actuar sobre aquest tema.

https://diarieducacio.cat/mes-enlla-del-bullying-les-dinamiques-de-di
scriminacio-a-les-aules/

h. Comissió Extraescolars

Una pare de la comissió explica que han activat 16 grups

en funcionament, 117 infants. El teatre, patinatge s’està

consolidant. Hi ha hagut algunes sorpreses, activitats que

es van demanar a l’enquesta finalment no han sortit.

Treballem amb quatre empreses, que les hem repartit

entre els membres de la comissió.

Ens podeu contactar per email.

Les noves incorporacions de les activitats han sigut les arts

plàstiques i la retornada de l’anglès al migdia.

Degut al canvi d’oferta educativa proposem que l’any

vinent ens agradaria que hi hagués més comunicació amb

l’escola, perquè hi han hagut algunes coses com circ, arts,

que l’escola també està fent.

La llista d’espera d’escacs esta encara oberta.

Quedem a l’espera de finalitzar dates per les portes

obertes.

Al consell escolar es va demanar si s’obririen les

extraescolars a infants a fora de l’escola. L’escola no ho va

vetar pero eren bastants reacits. S’ha de parlar del tema.

https://diarieducacio.cat/mes-enlla-del-bullying-les-dinamiques-de-discriminacio-a-les-aules/
https://diarieducacio.cat/mes-enlla-del-bullying-les-dinamiques-de-discriminacio-a-les-aules/


6. Precs i preguntes

Un pare del consell explica una mica més com va anar el consell escolar:

Valoració des de l’equip docent i la direcció de l’escola del nou sistema

d’educació, van ser molt positives i valoren molt positivament, que es treballi amb

15 alumnes. Demanen confiança a les famílies perquè pensen que treballar amb

projectes i barrejant serà positiu.

Competències bàsiques: l'avaluació de l’alumnat es farà amb avaluacions

internes amb tot el que comporta.

Sortides i Colònies: es va comentar l’augment de preu de monitoratge i

sobretot del transport escolar, aquest curs no pugen els preus per a les famílies, però

en un futur sí. Es va demanar si s’havien fet comparacions amb emprese d’autocars,

Es demana a les famílies que si algú coneix o sab d’algú que tingui una empresa

d’autocars que es pugui informar.

Una mare diu que ella pot trobar informació de tarifes d’autocar.

Tema reciclatge: Pensen que és vergonyós així com el tema de les plaques

solars, tot publicat al document de sostenibilitat, però no està funcionant des de fa

molts anys.

Una mare diu que és indignant que l’escola utilitzi aquestes coses per dir que es una

escola sostenible.

Un altre pare diu que potser s’hauria de fomentar el transport públic amb els infants,

i que això hauria d’estar a dintre del projecte de l’escola. Potser haurien de fer una

o dues sortides amb transport públic.

Tema barana malmesa davant de l’escola: l’escola diu que és guàrdia urbana i

que les famílies poden obrir una incidència amb la guàrdia urbana. Es va demanar

que com escola solicitin a traves del consorci, guàrdia urbana, districte, que s’arregli

la barana, després de molt insistir, l’escola va dir que sí que ho faria.

S’emplaça a totes les famílies que facin la denuncia pertinent.

Una mare diu que ella va fer la denúncia, i va rebre un missatge de que queda resolt,

ha vist avui a la app que la proposta ja estava solucionada. Es compromet a parlar

amb el 010 per tornar a reclamar, que les famílies que puguin vagin obrint

incidències.

Un altre pare del consell escolar diu que hi va haver un comentari de

l’avançament de les classes al consell escolar. Gràcies a les famílies per respondre a

l’enquesta, es compartiran els resultats amb el resum del consell escolar que

passarem a les famílies.

Un 40 % de famílies voldria tornar a l’horari anterior i un 60% volen continuar amb

l’horari nou.

Un pare diu que s’ha de parlar de la calor al consell escolar al marge de la

primera setmana de setembre.

Diu que es va mencionar que al curs vinent es començaria a principis de setembre

però amb horari normal.

El president despedeix la reunió i diu que ens hauriem de felicitar tots.



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

estenc aquesta acta.

La secretària, Vist i plau  el President,

22/10/2022


