
 
9 d’abril de 2015 

 
 

 
Assistents: Amaia Clemente, Josep Indalecio, Miren Guinea, Esmeralda 
Francisco, Jaume Gomez, Àlex Vallejo, Roger Méndez, Elisa 
Pugdomènech, Fernando Iglesias, Joan Marc Carrasco, Daniel Coe-Archer 
i Sergi Grau. 
 
 
Excusen assistència: Núria Domènech, Anna Claur. 
 
 
Comença la reunió a un quart de deu de la nit. 
 
 
Punt 1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
Punt 2. Tresoreria.  
 
El dia 6 d’abril es va girar el segon rebut de la segona quota de l’AFA. 
 
En Fernando aporta dos possibles pressupostos per l’instal·lació de vinils o 
làmpares solars, segons partida pressupostària aprovada (2.500.-euros 
aprox). S’aprova el pressupost de Solfilm, de 2410.-euros IVA no inclòs 
(annex I), i es farà la primera instal·lació en una classe, si bé en Fernando 
comentarà amb aquests instal·ladors les característiques tècniques. 
 
 
Punt 3. Coordinació. 26 de març 2015 
 
1/Natació a Can Carelleu. La Direcció també es fa ressó de la problemática 
del increment del 21% del preu que ha proposat l’empresa emparant-se en 
un canvi de fòrmula jurídica (ha passat a ser fundació i no ha de facturar 
amb IVA, per tant factura un 21% més si cobra el mateix a les famílies). 
Sembla ser que des del Tàber s’ha negociat (una rebaixa de l’11% a canvi 
d’un increment d’un 10% en tots els extraescolars), però la intenció de la 
Direcció de l’escola, d’acord amb la de l’AFA, és unir-se amb les diverses 
escoles del districte i preparar una estratègia conjunta per combatre aquest 



abús i frau de llei. S’està buscant data per fer una reunió entre totes les 
escoles i responsables de Can Carelleu. També se’n parlarà a la propera 
reunió de Consell Escolar de Districte del dia 27 d’abril. 
 
2/ Bloc. La Direcció ens felicita expressament i cordial pel magnífic 
resultat i gestió del bloc. 
 
3/ Programes de Pobresa Infantil. Es proposa que es faci un agermanament 
de l’AFA amb una homòloga d’un districte més castigat per la crisi 
econòmica. Els membres de la Junta no volen fer un acte assistencialista, 
sinó pensar alguna fòrmula més complexa i que impliqui la participació de 
les escoles, alumnes i potser famílies d’ambdues parts, buscant treballar el 
concepte de la solidaritat. Es pensaran fòrmules possibles i maneres 
d’implicar a uns i d’altres. Es fa menció al fet que, si es treballa bé, es pot 
presentar el projecte de agermanament/col·laboració a la FAPAC, que 
premia iniciatives d’AFAs i per tant podrien, a més, suposar un incentiu 
econòmic pel projecte. 
 
4/ Lego. La idea ha interessat en general, però l’escola es reserva per 
aportar una decisió concreta i consensuada al claustre del que volen 
(compromís per a la propera reunió). Entretant anuncien que els interessarà 
el tema dels rols per parvulari i temes de tecnologia per primària. I també 
que volen demanar coses de robòtica (no lego). 
 
5/ Reunió de Delegats. Es fa un buidat de temes segons el que es va recollir 
en aquella reunió, molt en detall recollit a l’acta que l’Amaia, l’Esmeralda i 
l’Elisa Puigdomènech (per part de les delegades) han tingut a bé 
confeccionar. La Direcció ha recollit els temes i s’han comentat. 
 - Tallers. Es pot parlar i concretar, però no ho veuen gens clar. 
Consideren que per una part s’encariria molt el preu del menjador. Per 
altra, creuen en el sistema de balanç actual entre tallers-esbarjo (i el 
socorregut argument de que ni cal ni es pot convertir els tallers en la sisena 
hora). Per altra, es comenten fòrmules possibles de diversificar tallers, 
proposar opcions etc, però queda molt a l’aire. 
 - Piscina-hora. És una realitat que els alumnes de 2n i 3r tenen menys 
temps, un total de 40-50 minuts, però és assumible. I en tot cas, és un tema 
d’elecció de les famílies, i no hi ha inconvenient en cap cas. 
 - Monitors 5è, manques de respecte, actitud, llenguatge. Al primer 
trimestre hi va haver problemes i es van treballar, segons la Direcció, amb 
èxit. Recentment hi ha hagut un altre incident aïllat, que també s’ha atès. 
La Direcció insisteix en que l’AFA transmeti que aquestes coses la 
Direcció les sap, les treballa, es fan reunions amb els monitors, i s’intervé 
en cas de problemes. A banda d’això, el que cal fer és insistir les famílies 



en cada dubte o queixa concreta, per donar aquesta resposta concreta (o 
mesura que correspongui), i no en canvi deixant que hi hagi un “soroll de 
fons” sobre el tema que genera desconfiança i sovint de manera injusta. 
 -Jornada Intensiva. És un tema que l’Ajuntament està analitzant, i les 
escoles que feien una prova pilot han prorrogat la seva tasca, però no s’ha 
ampliat el número d’escoles adscrites al pilot. Es diu que és una solució 
que sovint es planteja menys pensant en raons pedagògiques que en 
l’oportunitat o interès d’alguns, i es denuncia des d’algunes fonts que la 
mesura acaba revertint en una major desigualtat social. Tema a l’aire. 
 - Exàmens. No són conscients que passi això de que no es tornin els 
exàmens (cosa que es faria per poder reproduïr els mateixos any rere any). 
En tot cas, miraran d’indagar-ho. També es mostren escèptics amb el fet 
que no se segueixi un control de les tasques que prèviament s’ha assignat 
als alumnes, a no ser de manera puntual/circumstancial. Comprenen 
perfectament que és frustrant pels alumnes/famílies, i que no ha de passar. 
També reconeixen que pot dependre dels mestres i que a algun/a pot 
passar-li més que a d’altres. 
 
6/ Coordinació AFAs de Districte. La Junta informa que s’ha reprès 
aquesta via de comunicació-coordinació entre les AFAs del districte, i que 
actualment es focalitza en dos temes principalment: camí escolar i reunió 
amb un partit polític candidat al govern municipal per fer-li propostes 
conjuntes. Se’n parla a precs i preguntes. 
 
7/ Assemblea FAPAC del passat 21 de març. L’Amaia i la Miren, que hi 
van assistir amb l’Esmeralda, exposen diversos temes que es van parlar. El 
debat s’enroca sense massa sortida quan es parla de qüestions referides als 
punts de vista oposats respecte les lleis d’educació, espanyoles i catalanes. 
La Direcció dóna la seva opinió, que és una i molt marcada, i denuncia el 
fet de que hi ha molt oportunisme tant com manca d’informació concreta 
per part de veus que denuncien (en referència a quan es denuncien coses de 
la llei que la Direcció defensa). També insisteix que la LOMCE afectarà 
poc a l’escola en les mesures que es van concretant (per exemple la prova 
de tercer), i que la LEC vindrà a pal·liar tots els problemes que planteja la 
LOMCE (sic). La FAPAC proposa, en tot  cas, fer una pròpia iniciativa (en 
positiu) sobre el que com a AFA volem. 
 
Per part de la Junta, ja canviant de tema de fons, es proposen fórmules per 
l’empoderament dels alumnes, per fomentar la seva participació, que 
actualment es canalitza a través d’assemblees de delegats i en els consells 
de classe. Una fórmula seria buscar un espai  (o bústia) per demanar “quina 
escola volem”, sense limitacions. Això s’ha de vehicular a través dels 
delegats. 



 
Punt 4. Consell Escolar. 
 
Va haver-hi una reunió extraordinària. En reunió anterior s’havia aprovat 
fer una enquesta de satisfacció del menjar, i aquí es van concretar els 
continguts, esmenant i corregint la proposta inicial presentada per la 
comissió redactora de l'enquesta. El representant de l’AFA va traslladar la 
nostra percepció de considerar innecessari fer una enquesta i en canvi 
necessari fer l’auditoria, propostes que no es van acollir (es va decidir, 
respecte l’auditoria, que no era necessària). La Junta es reserva per més 
endavant decidir sobre l’oportunitat de demanar una auditoria a costa de la 
pròpia AFA. 
 
Tema apart, s’acorda demanar a la Direcció la devolució de l’import de 
menjador corresponent als dies de colònies. 

 
 
Punt 5. Reunió delegats 
 
S’acompanya com annex Acta de la Trobada, continguts. El Sergi redactarà 
un post pel bloc. 
 
S’ha de fer més sovint. Es pretén fer-ne una a l’últim trimestre, a finals de 
maig o principis de juny, concretament per parlar del pressupost per l’any 
vinent. Es prepararà documentació i es convocarà amb temps. 
 
 
Punt 6. Bloc 
 
Es va fer una reunió amb la Laia i la Júlia, que portaven el bloc fins avui, i 
que han decidit no seguir fent aquesta tasca. Fins a final de curs, elles 
continuaran duent a terme la tasca de la biblioteca i, amb col·laboració, el 
resum de les xerrades de la psicopedagoga. La Junta farà els posts de la 
Junta. I al setembre en tornarem a parlar. 
 
Els posts que ens interessa penjar. Les comunicacions de la Junta les 
redactarà en Sergi. L’Esmeralda, les del Camí Escolar. 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Estiu. Inscripcions estiu Can Carelleu 
 



Teníem 25 places però es van apuntar 27. Can Carelleu ha admès totes 27 
preinscripcions. Però ara hi ha set noves sol·licituds. Pendents que Can 
Carelleu digui si les admet, o quantes noves admet. 
 
 
Subvencions 
 
Cal demanar certificat digital, gestionen l’Amaia i en Pep. Per demanar 
certificats d’estar al corrent amb els organismes públics. 
 
Sergi ha de subsanar expedient administratiu d’inscripció de l’AFA i dels 
seus membres. 
 
 
Comissió biblioteca 
 
Hi ha una trobada el dimarts vinent. S’han planificat diverses activitats i 
projectes a curt o mig plaç, dels que s’anirà informant pels canals habituals, 
via circular dms, bloc i/o delegats, començant per la festivitat de Sant Jordi. 
 
 
Camí Escolar 
 
Avui hi ha hagut una reunió amb el tècnic de l’Ajuntament. El tema era 
Major de Sarrià. Oficialment hi ha un acord amb veïns/comerç per 
peatonalitzar tot el carrer per sobre la Plaça de Sarrià. Això ha de passar un 
procès que serà llarg. Abans de final d’any, en seu de preparació de 
l’avantprojecte, se’ns informarà per a que fem aportacions si ens interessa. 
No veuen factible fer, entretant, obres d’eixamplar les voreres en els trams 
més perillosos. Es recomana la via alternativa del parc Rebentós.  
 
També s’ha comentat altres diverses mesures proposades pel camí escolar. 
S’acompanya nota detall dels diversos temes, annex III. 
 
 
Coordinadora AFAs de Districte 
 
Barcelona en Comú. Reunió amb les diverses AFAs de Districte. Van 
presentar el seu programa, van fer un anàlisi de la seva situació al barri 
(annex IV).  
 
Armariet 
 



En Jaume comprarà un armariet per tenir guardat i ordenat el material de 
l’AFA. I es compraran xandals que es vendran a preu de cost. 
 
La reunió acaba a les dotze. Es convoca la propera reunió pel 4 de maig, a 
les 21 hores, fent el necessari per a fer arribar aquesta convocatòria i ordre 
del dia. 
 
 
 
Amaia Clemente      Sergi Grau 
President       Secretari 


