
 

16 de febrer de 2015 

 

 

 

Assistents: Amaia Clemente, Josep Indalecio, Miren Guinea, Esmeralda 

Francisco, María Ruiz, Jaume Gomez, Núria Domènech i Sergi Grau. 

 

 

Excusen assistència: Àlex Vallejo, Fernando Iglesias. 

 

 

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.  

 

Tenim un pressupost important i no gastem. Hem de replantejar com gastar.  

 

- Innovació educativa: 4500€ (Encara cal pagar el Binding). Lego We do. 

 

- Innovació tecnològica: 2000€. Què comprem finalment? 

 

- Vinils: 2600€ (partida pendent de manteniment). 

 

- Altres partides (Colla gegantera i tabalers: 900€ i 500€)  

 

Està pendent de presentar-se el model 347, es farà en breu, dins de plaç. 

 

 

Punt 3. Coordinació. 

 

El passat dijous dia 12 va haver-hi una reunió de coordinació. 

 

Temes tractats: 

 



Informàtic. A nivell de gestió, l’informàtic “sortint” està en col·laboració 

amb el que entra, l’Oriol, per guiar-lo amb les seves tasques. Farà quatre 

hores setmanals. 

Sobre els pressupostos que vam passar des de l’AFA, la Direcció agraeix 

les molèsties preses, i lamenta aquest problema de descoordinació. 

Han facilitat a l’Oriol el mail al tresorer de l’AFA per a que es posin en 

contacte. A partir d’aquí, hem de posar-nos d’acord amb ell, tot i que 

esperen que el règim econòmic sigui igual que el de l’Adrià. Sí se li ha de 

plantejar el tema de facturar, que haurà de ser com l’Adrià. 

 

 

Factura Binding. La Direcció demanarà que ens l’enviin. 

 

 

Camí Escolar. La Direcció comenta que creu que el tríptic del camí 

escolar l’estarà confeccionant en Lluís, tenint en compte que queda ja molt 

poc per enviar-lo (L’IMEB espera el text el 14 de Febrer). 

Li hem confirmat que podrem visitar les botigues del camí escolar (part alta 

de Major de Sarrià) per demanar que s’adhereixin abans de la inauguració. 

Ens ha demanat que transmetem, a les que diguin que sí, que els donarem 

l’adhesiu identificatiu. 

Ok tema bloc: ja s’ha publicat un post anunciant la inauguració i explicant 

com estem col•laborant amb l’ajuntament.  

Ok tema de que l’AFA presenti una proposta per millorar la seguretat en 

l’entorn de l’escola i Major Sarrià (creuament ronda, etc.)  juntament amb 

les propostes dels nens de 2on.  

La Direcció ens passarà un link on trobarem les propostes que han fet els 

nens. 

  

Llistat de pares. Queda pendent que els enviem l’esborrany del  

qüestionari per si volen afegir/treure res. La idea és que demanem el que 

necessiti l’escola.  Serà un qüestionari on-line a través del bloc. Ja està 

llesta la funció per fer-ho. 

La Direcció dóna l’ok a utilitzar una circular per demanar als pares que 

omplin aquest qüestionari, incloent-hi lògicament el link al bloc.  

 

Delegats. Els hem comentat que farem trobada amb delegats i que 

possiblement dedueixin algun tema on interessi que la Direcció pugui 

reunir-se amb aquests delegats i parlar-ne. 

La Direcció, per la seva part, pretèn utilitzar aquesta reunió per fer una 

xerrada sobre els mitjans de comunicació ràpida i els afers de l’escola 

(watsapp, bàsicament). És un tema que els preocupa força i volen exposar 

davant dels delegats (i amb la Cristina Regué, m’ha semblat entendre) les 



seves inquietuds, els paràmetres que creuen que sobrepassen el que és 

saludable o lògic en aquestes interaccions per internet/mòvil per instal·lar-

se en territori perniciós. La seva intenció, després de la reunió, és poder 

consensuar algun tipus de comunicació conjunta escola-delegats. 

Tenint en compte que és un tema no massa allunyat, des de l’AFA vam 

comentar el tema de les Google Apps i els qüestionaments entorn a la 

intranet de l’escola/alumnes que ens va referir l’Alex en un mail de fa uns 

dies. A banda d’explicar les raons del seu ús –que ve del Consorci, per a 

què s’utilitza, etc-, han comentat que disposen d’un paper signat de les 

famílies donant l’autorització. I han comentat el cas de les dues famílies 

que els van expressar la seva inquietud amb el tema: van passar-ho al 

consorci, el consorci els va enviar el contracte, van comentar-ho i van 

signar-ho conforme. 

No obstant això, podem planificar parlar també d’aquest tema a la reunió 

amb els delegats, o a la reunió amb els delegats i la Direcció posterior. 

 

 

Oferiment una extraescolar per l’any vinent. Ens passen un dossier 

presentació d’una activitat d’extraescolar de reforç escolar que fa l’Alexis 

Jiménez, un monitor. Per la consideració per part de l’AFA i concretament 

d’Extraescolars.  

 

Festa de l’AFA 2015. Es farà circular per recordar que la festa serà el día 6 

de juny. I el dia 19, últim dia de classe, serà el sopar de sisè. 

 

Es proposen dues preguntes a deduïr a la Direcció a la propera reunió de 

coordinació. Una, quina funció i en quin règim es troba en Lluís Segura 

actualment a l’escola. La segona, si la Direcció de l’escola seguirà el model 

de participació de la normativa pre-LOMCE pel que ateny a l’abast de 

decisió de les famílies al Consell Escolar o si bé s’aplica el model que 

precognitza la LOMCE. També es preguntarà si es pot recolzar una xerrada 

per nens sobre tema menjar ecològic (proposta de la comissió 

d’alimentació). 

 

 

 

Punt 4. Consell Escolar. 

 

Va haver-hi reunió de consell fa uns dies. Es va aprovar el tancament de 

l’exercici i el reajust del pressupost a mig exercici. S’adjunta l’acta com a 

ànnex I. 

 

 



Punt 5. Projectes AFA. 

 

En la situació actual com a Junta, s’ha proposat que els membres pensem i 

plantegem quins objectius/prioritats/projecte/direcció creiem que és oportú 

que dirigeixi la nostra actuació. Es tracta de fer una esbós de “foto” de futur 

sobre el que farem, sobre el que volem ser. 

 

Es debat sobre aquests diversos temes que es plantegen: 

 

- la necessitat de fomentar –seguir fomentant molt– la participació;  

 

- En relació amb l’anterior, fer un replantejament de les estratègies per 

fomentar aquesta participació (també, per exemple, una operació de 

màrqueting). 

 

- Fer, en col·laboració amb les famílies, un DAFO per trobar el millor 

diagnòstic.  

 

- Replantejar-nos la fórmula de l’espai migdia 

 

- Analitzar els documents de funcionament, o d’objectius, de l’escola, 

implicar-nos en el seu estudi per aprendre i saber on som i què és 

concretament el que volem millorar.  

 

- Posar més èmfasi en el tema de la innovació educativa i en buscar 

complicitats amb l’escola en temes educatius.  

 

- Actuar fomentant les noves tecnologies i la co-educació. 

 

- Buscar més complicitats i sinergies amb les altres escoles públiques del 

districte i posar ènfasi en actuacions que reverteixin en la defensa del 

model d’escola pública 

 

 

Punt 6. Reunió delegats: preparació de continguts 

 

Convoquem breument amb el següent ordre del dia: 

 

 - Rebre inputs per part dels delegats/delegades i de les famílies que 

representen a nivell classe. 

 - Demanar participació, fent especial èmfasi en la necessitat de 

nodrir i renovar els membres de la Junta. 

 - Preparar temes per reunió amb la Direcció de l’escola. 



 

 

 

 

Punt 7. Compte d'alumnes a Google i temes legals en entorns digitals. 

 

Tal vegada que l’Alex no ha vingut, deixem el debat d’aquest tema per a 

una propera reunió. 

 

 

Punt 8. Precs i preguntes 

 

Posteriorment a la reunió de coordinació, es va fer en una reunió específica 

sobre el tema de la dinamització d’activitats de la Biblioteca, reunió amb la 

presència de la Roser, l’Eulàlia (la mestra responsable de la biblioteca) i la 

Julia i l’Andrea, les monitores que hi col·laboren, així com membres de 

l’AFA, incloent-hi la Júlia i la Laia, que gestionen el bloc. 

 

Es va parlar de crear una comissió mixta per gestionar tot el que pot donar 

de sí, impulsar totes les eines que pot oferir la biblioteca. Han sorgit 

diverses opcions, voluntat de fer coses com la renovació del fons de la 

biblioteca (començar pels llibres relacionats amb les matèries), revisió de 

l’etiquetat, planificació de títols per adquirir, tallers, xerrades, club de 

lectura, lectura dialògica...  

 

D’altra banda, s’aprova la petició de l’escola de pagar dues hores més de 

biblioteca per la renovació del fons. Aquesta aprovació queda limitada al 

període de temps necessari per complir la causa per la que s’ha demanat 

aquests augment d’hores, i en general fins a final d’aquest curs. Es pagarà 

contra factura. 

 

Lego. L’Amaia i la Miren s’han reunit amb una persona comercial- 

especialista. L’escola planteja que el problema actual és que no hi ha a 

l’escola mestres que dominin el tema, més enllà dels de cinquè (pel que van 

fer l’any passat). També s’ha comentat que pot interessar adquirir material 

de lego (convencional) per P5. L’Amaia ha proposat a l’escola una reunió 

amb diversos mestres/monitors que puguin assumir l’activitat i amb una 

persona que faci una demo de les diverses activitats, possibles tallers o 

matèries a treballar amb l’alumnat (a diverses edats, infantil, cicle inicial i 

superior). 

 



La reunió acaba a la una. Es convoca la reunió de delegats per la setmana 

del 16-20 de març, a les 20 hores, fent el necessari per a fer arribar aquesta 

convocatòria i ordre del dia. 

 

 

 

 

Amaia Clemente      Sergi Grau 

President       Secretari 


