ACTA JUNTA AFA DMS 20/04/21
Assistents: Mireia Lanaspa, Ana Claur, Pau Cabarrocas, Neus Carruesco,
Gina Pla, Veronica Mira, Marta Pamias.
1. Comissió Xerrades
La Marta ens posa al dia sobre la Comissió de xerrades. La Direcció ja n’està al corrent i
els sembla bé.
L’escola està organitzant una xerrada sobre xarxes socials.
Les mestres faran una formació amb Sexucation per treballar el tema amb els alumnes.
A part, la Comissió vol organitzar una xerrada amb les families, també amb Sexucation,
per seguir la mateixa línia.
La Vero comenta que están organitzant xerrades des de la Comissió de Gènere. Acordem
coordinar-les amb la Comissió de Xerrades per tal de no solapar-nos.

2. Consell Escolar
En el darrer Consell Escolar es van presentar els resultats de l’enquesta sobre organització. Prèviament s’havien presentat a la reunió de Delegades.
De cara al proper curs, la idea és que no repetir grups barrejats, si les circumstàncies i
els recursos ho permeten. Per tant, es tornarà a l’organització anterior.
La Roser va comunicar que la seva intenció és no seguir com a Directora del centre a
partir del curs que ve. Tot apunta que la Cristina será la nova directora. Quan presenti el
seu projecte anunciarà qui serà la nova cap d’estudis.
La direcció va explicar que la pre-inscripció ha estat molt fluixa. Han sobrat 17 places en
primera opció.
Creuen que és degut a la natalitat, a canvis socials però també a l’obertura de noves escoles publiques a altres barris. És un tema que s’haurà d’abordar en el futur.

3. Reunió de Coordinació
A la reunió de Coordinació es va informar a la Direcció sobre l’organització de la Festa de
l’AFA, que hi va mostrar el seu suport.
Des de l’AFA es volia engegar un procés participatiu per l’espai Àgora. La Direcció va informar que ja havien contactat amb una empresa per demanar pressupost per fer un projecte global amb una vessant co-educativa.
De moment s’ha tirat endavant amb el romanent de l’espai migdia (o menjador).
Aprovem en Junta destinar el 80% del romanent de Libris a aquest projecte (un cop presentat i aprovat).

4. Comissió de Comunicació
Hi ha hagut molt poca participació de les diferents Comissions a l’hora de fer la crida en
video. Només en tenim tres. Acordem parlar-ho a la Comissió de comunicació per tal de
reprendre la crida a la participació.

5. Tresoreria
En Jandro ens informa que hi ha un compte de La Caixa a nom de l’AFA amb 9.000€ al
qual no hi podem excedir. Els volem retirar però no tenim Claus d’accés.
Acordem buscar un contacte a La Caixa perquè ens doni un cop de mà.
S’ha d’actualitzar la Inscripció en el registre d’associacions.

6. Comissió de mobilitat
La Comissió de mobilitat va ser convidada en un taller del CosmoCaixa sobre entorns escolars saludables. Pendent de rebre el resum i la recopilació de dades, que es publicarà
vía blog.

La Comissió va participar en un altre taller, en aquest cas a l’EINA, sobre ¿Rethinking
Thinking?. Des de l’EINA ens van fer una reflexió sobre la problemàtica de mobilitat que
hi ha actualment a l’entorn de l’Escola. La idea és tirar endavant un projecte que abarqui
la problemàtica des de diferents angles. Des de la Comissió s’està pensant com es pot
compartir amb les families aquesta reflexió.

Per últim, BTV, arrel de la nostra participació al Consell del Districte, ens convoca a fer
una peça sobre la nostra escola. El rodatge serà el 29 d’abril. Hi participaran un alumne,

una mare usuària del carrer major de Sarrià i un pare usuari de l’Avinguda Vallvidrera.
Pendent de comunicar a la direcció. Ho veiem com una possibilitat de posar focus a la
problemàtica.

7. Ajuts i subvencions
Suport extraescolars: S’han pagat tres extraescolars a famílies necessitades. Quedarà un
romanent per l’any que ve.

8. Colònies
La Neus es va posar en contacte amb la Roser pel tema dels dispositius durant les
colònies (rellotges inteligents, etc). Els mestres ho treballaran i parlar en una reunió de
coordinació per veure com abordar el tema.

9. Festa de l’AFA
Com que aquest any no s’han pogut fer activitats per finançar la festa, l’organització ha
demanat de disposar dels diners recaptats per la festa de l’any passat. Ho aprovem en
Junta.
Pau Cabarrocas Garcia
Secretari

