
 

 

 
 
ACTA JUNTA AFA DMS 27/07/21 
 

Assistents: Alejandro Massana, Mireia Lanaspa, Veronica Mira, Ana Claur, 
Borja Sanz, Sergi Grau, Anna Carné, Pau Cabarrocas, Neus Carruesco.  

1. Revisió del servei de psicopedagogia 
 
A la darrera reunió de coordinació, la direcció va informar a l’AFA que la nova inspectora 
d’educació del districte de Sarrià-Sant Gervasi va informar que no es permet personal ex-
tern a dins de les escoles en horari lectiu. No s’accepta des del Departament. 
 
La direcció voldria mantenir el model actual, però no serà possible.  
 
L’empresa on pertany la Cristina Regué ha fet una proposta per mantenir un servei de 
caràcter totalment extern de 7 hores setmanals. Mestres i famílies el podrien concertar de 
manera externa. Es podria acordar també un dia al mes de forma presencial a l’escola, en 
horari no lectiu. Pendent de valoració per part de l’escola. (Veure proposta).  
 
A nivell econòmic, pagàvem 13.600€ anuals pel servei de psicopedagoga. Amb el nou ser-
vei passaríem a pagar-ne 7.000€ (700€/mes). S’hauria de decidir si es baixa la quota de 
l’AFA.  
 
Des de la Junta tenim dubtes sobre si el nou model proposat serà útil, ja que el valor del 
servei que oferíem era la proximitat i l’observació directa. A més, considerem que el servei 
era útil sobretot pels mestres, no només per les famílies.  
 
Creiem que el tema exigeix una reunió exclusiva de l’AFA amb la direcció per clarificar els 
fets a nivell legal, veure i entendre quin és realment el servei que l’escola necessita i valorar 
si la proposta rebuda és adequada o no i quines son les alternatives. En cas que no sigui 
possible mantenir el servei tal i com és ara, que l’escola comparteixi les propostes que tingui 
sobre la taula. Busquem data per principis de setembre. 
 
Per últim, també s’ha de veure com es comunica a les famílies, ja que era una de les apor-
tacions més valorades per part de les famílies, segons les enquestes. 
 

2. Seguiment servei d’extraescolars 
 
 



 

 

Des de la Junta, apuntem la necessitat de fer una avaluació del rol que ha de desenvolupar 
un coordinador de d’extraescolar per tal d’objectivar-ho. Podria ser una reunió a principis 
de curs (setembre). 
 
La Neus apunta que amb els proveïdors que no pertanyen a DIVERS hi ha hagut més pro-
blemes de coordinació. És una queixa que ens han traslladat algunes famílies durant el 
curs, per exemple amb l’activitat d’ESCACS. També s’ha detectat desmotivació per part 
dels monitors en algunes activitats esportives. 
 
Demanem que hi hagi més bona comunicació amb la Comissió i que els fem arribar tots els 
comentaris i queixes.  
 
La Mireia comenta que la darrera actuació de l’extraescolar de patinatge es va enregistrar 
però que el vídeo encara no ha arribat a les famílies. És un contingut privat que hauria 
d’estar localitzat. La comissió seguirà el tema. 
 
 
 
 

Pau Cabarrocas Garcia 
 
Secretari 


