
 
9 d’abril de 2015 

 
 

 
Assistents: Amaia Clemente, Josep Indalecio, Esmeralda Francisco, Jaume 
Gómez, Àlex Vallejo, Elisa Pugdomènech, Ester Corcín (com a 
organitzadora de la festa de l’AFA), Eva Querol, Núria Caralps, Fernando 
Iglesias, Núria Domènech, Anna Claur, Pol Capdevila i Sergi Grau. 
 
 
Excusen assistència: Miren Guinea. 
 
 
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.  
 
En Pep explica que, havent fet la consulta a Hisenda, pels ingressos que 
tenim i activitats que fem, estem obligats a presentar l’Impost de Societats 
(el criteri econòmic, ingressos superiors a 50,000.-euros, ja es supera amb 
l’ingrés de quotes). 
 
Ens hem de plantejar opcions possibles en aquest escenari fiscal. Ens 
n’assabentarem amb la FAPAC, preguntarem via coordinadora d’AFAs de 
districte, pensarem idees. 
 
 
Punt 3. Coordinació.30 d’abril de 2015 
 
LEGO i ROBÒTICA. L’escola ens ha passat el material que els interessa 
adquirir de cara al curs vinent. Tenen il·lusió per implementar-ho i 
reconeixen que, d’altra banda, serà tot un repte pel professorat. 
 
Volen fer constar que la seva intenció és introduir la tecnologia/robòtica 
com a eines per treballar el currículum (per treballar continguts). D’altra 



banda, a nivell metodològic,  els interessa molt el poder incidir en el treball 
cooperatiu. 
 
Adjuntem un full amb detall, es tracta de fer números concrets i executar la 
compra. 
 
LEGO MINDSTORM EDUCATION. És una altra línia, per a nens més 
grans. L’escola trobaria interessant que es pogués proposar com un 
extraescolar per als cursos superiors. Comentar possible contacte d’en Pep 
que lloga material. Una fórmula possible seria, a través de la coordinadora 
d’AFAs del districte, muntar una extraescolar conjunta. 
 
Demandes reunió de delegats. La Direcció revisarà aquestes demandes i les 
comentarà, si s’escau, al Consell Escolar. 
 
Biblioteca. El dissabte 9 de maig es farà l’ITV del catàleg de la Biblioteca 
de l’Escola. Es fa una crida als membres de la Junta que hi vulguin/puguin 
anar, i també es convocarà als delegats (no per fer difusió a les famílies, ja 
que es tracta de que sigui petit comitè, 8-10 voluntaris). 
 
Igualment, els responsables de la biblioteca han deduït a l’AFA la comanda 
de llibres que per aquestes dates acostumen a fer.  
 
Google (comentem en el punt 5). 
 
 
Punt 4. Consell Escolar. 
 
Hi ha una reunió el proper dilluns; encara no hi ha ordre del dia. 
 
El nostre representant demanarà a l’escola una trobada amb l’AFA per a 
que expliqui amb detall el seu projecte global, pedagògic vertebra l’elecció 
dels tallers que s’escull implementar, per al coneixement més detallat per 
part de les famílies. 
 
Es fa la reflexió, AFA endins, que els tallers, en tant que qüestió que 
sempre emergeix a les converses de famílies i a les demandes que 
canalitzen els delegats, ha de ser un tema prioritari de cara al proper curs 
per a la Junta. La nostra tasca serà buscar un diagnòstic entre les famílies, 
unificar una direcció de pensament/pretensió, si això és possible, o 
constatar que no n’hi ha. 
 



En el punt cinc també s’esmenta una demanda al Consell per part de 
l’AFA. 
 
 
Punt 5. Gestió de la infraestructura tecnològica. 
 
L’Àlex va traslladar a l’escola diversos dubtes referits a la manera que 
s’havia implementat i comunicat el projecte GoogleApps for Education a 
l’escola per a l’alumnat de 5è i 6è. En fa cinc cèntims d’aquestes 
interpel·lacions.  
 
L’escola va traslladar aquests dubtes al Consorci, i aquest ha manifestat la 
seva intenció d’efectuar alguns dels canvis i ha donat explicacions sobre 
algun particular: 
 

- Les adreces de correu limitaran que els nens i nenes només puguin 
rebre i enviar a usuaris del domini “monserda-santapau.cat”. 

- Es remeten les garanties de privacitat que ofereixen les eines 
GoogleAppsfor Education, en principi més restrictives que les 
condicions de privacitat de l'entorn general de Google. Es constata 
que aquestes noves condicions enviades pel Consorci no són les 
mateixes que es van enviar a les famílies que en el seu moment van 
demanar més detalls de la seguretat i privacitat del Projecte. (Queda 
assegurar-se que s’implementen correctament). 

 
S’acorda preparar una comunicació com a AFA a l’escola (i per extensió al 
Consorci) manifestant les inquietuds en diversos aspectes que el projecte 
GoogleApps for Education ha posat sobre la taula: idoneïtat del propi 
proveïdor, gestió de la identitat digital dels alumnes de l’escola, 
deficiències en els processos d’implantació i comunicació a les famílies 
(començant per la pròpia autorització de les famílies), i demanant que 
s’exigeixi al Consorci la presa de mesures per implementar de forma 
correcta el Projecte d’acord amb les garanties de privacitat que ells 
mateixos ens han fet arribar. 
 
D’altra banda, es demana a l’Àlex que esbrini a través de la FAPAC si 
existeixen reclamacions/criteris/debats sobre el tema que hagin arribat a 
repercussió pública a través de l’organisme de les AFAs. 
 
Tanmateix, es comentarà el tema a la Coordinadora d’AFAs del districte, 
per rebre els inputs de les escoles del barri sobre el particular. 
 



Per últim, es comentarà el tema al Consell Escolar, específicament el que te 
a veure amb les deficiències de l’autorització, i es recomanarà congelar el 
Projecte fins que s’hagin resolt els dubtes plantejats per l’AFA. 
 
Dins del mateix punt, però en un altre ordre de coses, es notifica que l’AFA 
s’ha reunit amb el nou informàtic de l’escola. 
 
 
Punt 6. Festa de l’AFA 
 
L’Ester Corcín presenta les quantitats que necessiten com a provisió de 
fons principalment per al pagament dels menús. Es comenten qüestions de 
funcionament de tresoreria. S’esmenta que no s’havia planejat la venda de 
samarretes, i en Jaume s’ofereix a tramitar la comanda corresponent per tal 
que es puguin posar a vendre l’abans possible. 
 
La comissió organitzadora presentarà un document amb el detall dels 
imports a aprovisionar i un pressupost tancat. 
 
 
 
Punt 7. Preparació propera reunió de delegats. 
 
Es convocarà una reunió de delegats per a finals de curs, i que ha de tenir 
per objecte el convidar-los/les a participar en la confecció del pressupost 
per al proper curs. Confecció en definició àmplia: discussió oberta sobre els 
objectius de l’any vinent, sobre allò que pot interessar fer més o menys 
prioritari.  
 
Amb aquest objecte, cal preparar la convocatòria, adjuntant el pressupost 
de l’enguany més l’estat de comptes. Assenyalem el proper dia 11 de juny 
a les 20:00h 
 
 
Punt 8. Bloc 
 
Es comenten els posts que interessa penjar en els propers dies/setmanes, 
fins a final de curs. 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Reunió a Can Caralleu dilluns 4 de maig. 



 
La Núria explica les decisions adoptades en la reunió. Bàsicament, s’ha 
acordat la devolució íntegra de l’import d’escreix (el 21%) si bé Can 
Caralleu ha manifestat que estudiaran la pujada dels imports de les quotes 
de cara a l’exercici vinent, ja que ho consideren necessari. Les escoles i 
AFAs han mostrat el seu desacord amb això, però caldrà seguir discutint-ho 
(i decidir accions conjuntes) quan Can Caralleu manifesti quina pujada 
pretén aplicar l’any vinent. 
 
D’altra banda, per part de Divers s’està pensant de quina manera es farà la 
devolució de tots els imports. 
 
 
Consell del Districte 27 d’abril 2015 
 
S’acompanya annex Acta de l’esmentada reunió. 
 
 
Comissió biblioteca 
 
El dissabte 9 de maig es farà l’ITV del catàleg de la Biblioteca de l’Escola. 
Es fa una crida als membres de la Junta que hi vulguin/puguin anar. De 10 
h a 13 h. 
 
 
Biblioteca 
 
S’aprova posposar la decisió sobre si ampliar dues hores la setmana per a la 
monitora de biblioteca. 
 
 
Mercat d’intercanvi 
 
Es farà un mercat d’intercanvi, que està organitzant la Tamara, una mare de 
segon, i el benefici serà per a la festa de l’AFA. 
 
Samarretes 
 
S’han demanat dos pressupostos per a la producció de les samarretes, 
dessuadores i pantalons de xandall, i que s’ha acordat encarregar-ho al preu 
més avantatjós: 
 
300 samarretes, 50 dessuadores i 50 pantalons de xandall (IVA inclós): 



*Pressupost 1: 2.416,98 € 
*Pressupost 2: 2.068,01 € 
 
Es sotmet a votació la proposta de donar l’opció al proveïdor actual de 
abaixar preus per igualar la nova oferta. Com a resultat de la votació, es 
decideix no fer-ho, donat que ja ens estava oferint un preu pràcticament de 
cost. 
 
Vinils 
S’acorda augmentar el pressupost 415.-euros (fins a 2915.-) per tal de 
cobrir la totalitat de l’import de material i instal·lació dels vinils segons el 
subministrador que havíem aportat.  
 
 
 
La reunió acaba a tres quarts d’una. Es convoca la propera reunió pel 2 de 
juny, a les 21 hores, fent el necessari per a fer arribar aquesta convocatòria 
i ordre del dia. 
 
 
 
Amaia Clemente      Sergi Grau 
President       Secretari 
  



ANNEX I 
 
Barcelona, 27 d’abril de 2015. 
> 
> La Sra. Rosa Maria Baiges obre la reunió excusant l’assistència de Joan Puigdollers, 
regidor del Districte. 
> Es dóna la benvingudaalsassistents i es repassa el nou organigrama amb la relació de 
membres del Consell, després del recentprocés electoral. 
>S’informa de les Comissions del Consell Escolar ja existents: ComissióPermanent i 
Comissió de Prevenció, ons’afegeixennousmembres. 
> Es crea la nova Comissió de Mobilitat i Accessibilitat que presenten com iniciativa 
del Regidor Puigdollers. 
> El Districte informa que hi parlaràamb les unitatsmòbils de la Guàrdia Urbana, 
destinades a controlar el trànsit en les horespuntes. 
> 
> En el tornobert de preguntes, l’Amadeu Lugo de l’escolaOrlandai: 
> 
> 1. 
>Puntualitza que la nova Comissió de Mobilitat i Accessibilitat no ésproposta del 
Regidor sinò que neixd'unainicitiva de les Ampespúbliques del districte. 
> Explica que elsacords presos a la reunió del passat 8 de gener de 2015, entre les 
AMPA de les escoles de Sarrià i el regidor del Districte, no s'hancomplert.  
> El districterespon, arrand'aquestaintervenció, llegintd'unpaper que sembla que ja 
tenienpreparat i que no sabemperquè no hohaviencomentatabans del nostreprec: 
>    • Que la senyalització de l’Av. Foixcom a zona 30 està en estudi, peròveuen difícil 
la sevaimplantació. 
>    • Que les baranesdemanades per altram del carrerMonestirestanaprovades. 
>    • Que el desplaçament de parades del V3 i del 130 s’estudiarà, pendent de la 
implantació de dueslínies noves de bus. 
>    • Que la nova regulaciódelssemàforsd’accés i rotonda de l’Av. Foix (àmbars) està en 
estudi, peròveuen difícil la sevaimplantació. 
>    • Que el semàfordemanat per davant de la parada delsFerrocarrils a Reina 
Elisendaestàautoritzat. 
> 
> 2. 
> Es reclama un compromís, per escrit, dels temes per estudi i una resposta formal per 
poder-hotraslladar al conjunt de la comunitat educativa. Es comenta que de la mateixa 
manera que nosaltresvamfer una acta i anemfent un seguimentrigurós es demana que el 
districtesiguialhoraconcret, clar i professionalamb les sevesintervencions i respostes. 
> 
> 3. 
> Es demana la incorporaciócom a membre del Consell, d'unrepresentant de les 
escolesBressol.  
> El districtediu que ja tenenrepresentaciódintre del sector d’entitats.  
> Estudiaran la representaciócom a AMPA. 
> 
> 4. 
>S’explica que existeix en el nostredistricte, una plataforma anomenada "Notenimlloc" 
formada per col•lectius i entitats de Sarrià-Sant Gervasi, que reclama un espaipeljovent 
del districte i les diferentsentitats que treballen per infants i joves.  



> Es proposa que aquestesentitatssiguinconvidades a la Comissió de Prevenció. La 
resposta del Districte, malauradament, ésforça negativa. 
> 
> 5. 
> Es demana al Districteexplicacions de perquès’hapermès, al Centre Esportiu Can 
Caralleu, pujar a les seves tarifes, el 21% d’IVA que ja no estanobligats a cobrar.  
>Sembla que el Districte no té ni idea del tema, peròproposen ser-hi a la reunió que les 
AMPA de les escoles de Sarrià, tenen prevista amb Can Caralleu per alpròximdilluns 4 
a les 18.30 h.  
>Ensasseguren que assistirà a la reunió en Joan Figuerola, Conseller municipal d'esports 
i Sarrià. 
> 
> 
>Pren la paraula Pepita Coromines, del serveid’Inspecció educativa del 
Departamentd'Ensenyament. 
>Ens explica com han anat les inscripcionsaquestany i fa un repàsdelsbaròmetres en 
matèria educativa de l’any anterior al Districte. 
> 
>L’Amadeudemana que hi hagi un control mésestricte a l’hora de donar prioritat a 
l’escolarització de nens/nenes ambal•lèrgies, ja que aquestany hi ha un incrementmolt 
considerable d’alumnesambaquest problema a les escolespúbliques. En resposta, diuen, 
que estanobligats a donar méspunts a aquestsnens/nenes per un decretlleiaprovat en 
2004, però que tenenconstància de l’abús i que estanestudiant el tema amb el 
departament de Salut. 
> 
> La Sra. Rosa Maria Baigesdóna per tancat el Consell. 


