
 
 
 

ACTA JUNTA AMPLIADA GENER 2021 
 

 
 

Dia: 21 de Gener de 2021  

Hora: 22:00h  

Lloc: videoconferència 

 

Persones assistents: 

Aida Agüera (Comissió Casal Estiu / Junta Petita), Fran Aguilera, Marta Alcober (Junta Petita / Comissió 

COVID), Rosa Arranz (Comissió AHNL), Dani Barco (Comissió Comunicació), Eduard Bartí, Fidel Bellmunt 

(Comissió Comunicació / Comissió Temps de Migdia), Mireia Bernadàs (Comissió Economia), Trinidad 

Bravo (Junta Petita / Comissió Economia), Roc Carrion, Mireia Collado, Seyla De Francisco (Comissió Casal 

Estiu), Ivan Febrer (Junta Petita / Comissió COVID), Isabel Fontanet, Elena Galvani (Comissió Web), Alícia 

Gamiz (Comissió COVID), José Luis Gómez (Junta Petita / Comissió Comunicació), Erundina González 

(Comissió Temps de Migdia), Sílvia Núria Guil, Britta Guldmann (Junta Petita), Laia Jaén, David Jover 

(Comissió Acollida), Maria Mallo (Comissió Inclusiva), Mariana Miguélez, Olga Nadal (Comissió Inclusiva), 

Carme Pons, Igor Ramos, Laura Rieiro, Raquel Róbalo (Comissió Inclusiva), Albert Torrent, Elvira Vargas, 

Òscar Vidiella (Comissió Temps de migdia), Xènia (Comissió Festa Fi de Curs), Judit Zapater. 

  

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’aprova. 

 

2. ESTAT DE L’AFA EN TEMPS DE COVID-19 

S’informa que s’està gestionant tot el tema de la subvenció de l’Ajuntament 2021 a la que ens 

presentem cada any. Tenimde termini per a presentar-la fins el 27 gener del 2021. Segurament 

anirà encarada a l’edició del llibre del 50è aniversari de l’escola. 

 

En paral·lel cal fer la justificació de l’any 2020 que ens van otorgar 1.750€. Com que no hem 

pogut fer el molt del projecte (per la pandèmia) estem acabant de veure com justifiquem 

aquesta subvenció. Per aquest any, des de l’Ajuntament estan sent molt flexibles amb les 

justificacions.  

 

3. CONSELL ESCOLAR 

S’exposen els temes tractats en Consell escolar el passat 1 de desembre de 2020. 

En aquest es va presentar el dossier de la programació general de l’escola (per part del 

claustre). En ell: 

- La comunitat de petits: presenten el projecte biblioteca, adquisició de nous llibres i la 

dinamització dels àlbums de final trimestre. 

- La comunitat mitjans: presenta el projecte biblioteca, el racó de lectura dina l’aula i la 

renovació mensual dels llibres de la biblioteca d’aula, els consells de classe i les sessions 

extra de psicomotricitat. 

- La comunitat grans: presenta el projecte biblioteca, la posada en marxa dels entorns 

agradables per incentivar la lectura, la metodologia de les caixes d’aprenentatge i 

l’autonomia dels alumnes a través del Classroom. 

 



En quant al pati, s’informa que els de sisè van fer sessions de manteniment (envernissar amb oli 

de teka les jardineres i travesses de fusta) i que aquest projecte els va fer sentir-se partícips de 

la cura i el manteniment del pati. 

Pel que fa a la Comissió de Manteniment i Assessorament del pati de l’escola  com que no ha 

sortit ningú a la crida per a crear-la, proposem que potser és millor fer demandes per a accions 

més concretes (tal dia cal fer això) ja que no té tant de compromís. Si hi ha un referent del pati, 

es posa sobre la taula que sigui l’escola que detecti les necessitats que hi ha, i demani les coses 

concretes a fer (com ara que plantar a jardineres de la paret del pati de petits, etc.) 

 

Ens informen que hi ha hagut queixes del veïnatge en quant a que hi ha infants que pinten les 

façanes dels edificis amb guixos. Acordem que ho traspassem a les famílies. 

 

Pel que fa al Pla de Xoc: s’explica el projecte per a les famílies que no saben de que tracta. És 

un programa que ve plantejat des del Consorci d’Educació i que dóna l'opció a famílies 

vulnerables a accedir a l’escola i intentar aturar la segregació escolar i equilibrar a tots els 

centres (evitant d’aquesta manera la concentració d’aquests tipus de famílies en alguns centres 

concrets). La seva escolarització és gratuïta (tot i que té un cost) i que les despeses d’aquestes 

famílies i alumnes va a càrrec del pressupost del centre que dota el Consorci.  Això ha generat 

diferents problemes ja que amb aquest cost no es pot cobrir el que significa l’escolarització total 

d’aquestes criatures. Des de l’escola exposen que no hi ha un seguiment real dels casos (per 

part del Consorci) i que van entrant families any rere any i que no estan actualitzades les 

necessitats (per si canvien i poden deixar de ser Pla de Xoc). Es posa sobre la taula que el 

model econòmic de l’escola està en risc per culpa del Pla de Xoc. Des de Consell Escolar es va 

enviar una carta demanant posar solució a això i encara no hi ha hagut resposta. S’informa que 

potser Serveis Socials pot ajudar i assumir una part d’aquestes despeses. Al proper Consell 

escolar preguntarem a com estan les revisions de les situacions d’aquestes famílies, etc. 

 

Finalment es parla sobre la comunicació en temps de covid sobre els casos que van sorgint, la 

comunicació de la gestió del què es fa a l’escola… es va demanar transparència i agilitat en la 

gestió de la informació d’aquestes  característiques. Les famílies des de Comissió Covid estem 

lluitant per a que el traspàs d’informació sigui ràpida i transparent. 

 

S’informa que el proper Consell Escolar serà el 2 de febrer. 

 

4. COMISSIONS  

 

Temps de migdia: 

S’informa que s’ha espatllat el rentaplats de dalt i que caldrà canviar-lo. Han demanat 

pressupost 1.740€ i miraran si ho poden assumir com a Comissió (parlaran amb la Comissió 

d’Economia). 

Pel que fa a la pujada de quotes, aquesta no ha implicat canvis d’usuàries (hi ha els mateixos). 

Algunes famílies han preguntat el perquè de l’augment. 

S’informa que les monitores estan començant a preparar tot el tema carnestoltes (decoracions, 

etc.). 

Des de la Comissió informen que estan fent una revisió del cost de l’empresa de cuina. S’estan 

buscant altres pressupostos i veient opcions per a veure si val la pena fer un canvi d’empresa. 

En quant les tinguin, ens portaran les propostes. 

Des d’inclusiva es posa sobre la taula que sembla que hi ha força conflictes entre alguns nens i 

nenes de 5è (que està comportant també un punt de risc d’estigmatització en el grup d’alguns 

infants i famílies) en aquesta franja de TdM (tot i que també a nivell d’escola). S’informa que la 

Júlia va transmetre la situació a la comissió de TdM i que s’hi està treballant des de l’equip de 



monitoratge, TdM i com a escola. S’informa que temporalment hi haurà un reforç d’un monitor 

extra en aquest grup per mirar d’encarrilar la situació. Es posa sobre la taula que cal fer un 

treball conjunt (Escola-TdM). Ens donem un temps per a veure si, amb el reforç i entomant en 

cas, es van solucionant aquests conflictes. 

Comunicació:  

Encara no s’han trobat. En la propera Junta Ampliada informaran. 

Acollida i cangur: 

Informen que el nombre usuàries pel Cangur de tarda és bastant constant i que detecten un 

augment del servei pel matí (estan arribant als 50 usuaris). Si això passa potser caldrà 

contractar un altre monitor, que ja està previst que la seva contractació estigui coberta per 

l’augment de quota. 

Es pregunta per l’augment del servei en horari de la tarda. S’informa que encara no s’ha 

sondejat però que veient les poques usuàries de cangur de tarda (no arriben a 10 famílies), 

potser és un aspecte que no hi haurà la suficient demanda per a engegar-lo. 

Casal d’estiu:  

En breu es posen a treballar, sobretot en els temes de la subvenció per al casal.  

Informen que segur que faran el casal i que el mes que ve s’activa la comissió. 

Web:  

No s’han reunit encara, tot i que fan molta feina per mail. No tenen novetats i segueixen 

actualitzant la web amb les noves notícies, etc. 

Animen a que les famílies visitin els blocs de les comunitats per veure que estan fent a les 

classes, etc. i també que les famílies posin comentaris a les notícies, etc. fent dels blocs 

quelcom més participatiu i amb més valor. 

També demanen que si alguna família veu alguna suggerència per la comissió en quant a la web 

que els ho facin arribar. 

Activitats en horari no lectiu:  

S’agraeix molt la iniciativa d’intentar reengegar les activitats en horari no lectiu d’aquest curs. 

Després de la sol·licitud de reengenar les AHNL, van fer un sondeig amb el Doodle. Informen 

que hi ha classes que ha anat molt bé i que hi ha hagut bona resposta i d’altres no tant. 

Informen que, si tot va bé, potser 3-4 grups podran reengegar alguna activitat a partir del 

febrer. 

Economia:  

No s’han reunit tot i que estan amb el tema subvenció 2021. 

El febrer engegaran el seguiment del pressupost mes a mes. 

Festa fi de curs: 

Es proposa com a data el proper 11 de juny de 2021 (tot i que també hi ha possibilitat del 18 de 

juny, en funció de les activitats de l’escola per al final de curs, sortida a la platja). En funció de 

la data de la Festa de Fi de curs, es plantejarà la festa de sisè. 



S’informa que l’activitat de la panera, tot i les dificultats, ha anat molt bé. 

Des de Coordinació engegaran les comissions en breu per veure que van programant. Tenen 

moltes ganes de poder fer alguns actes tot i que estan molt pendents de les limitacions, 

protocols, etc. i que la festa anirà marcada per aquestes limitacions. 

Inclusiva:  

Informen que han fet un recull de llibres i contes de temàtica inclusiva i que ho han traslladat a 

l’escola (a la Cristina com a mestra representant a la Comissió) i que encara no han tingut 

retorn. 

També han fet un recull musical (traspassat a l’Helena de música) i que tampoc hi ha hagut 

retorn. 

Informen que les propostes de xerrades les presentaran en un formulari online (abans de 

Setmana Santa) per a que les famílies facin el retorn de les que es volen fer i demanar. 

Segueixen amb les píndoles informatives sobre els dies mundials, i proposen posar-ho també al 

web. 

Finalment, informen que posaran també al web el barrufagrispetes digital 2021, un llistat de 

pelis inclusives. 

6. TORN OBERT DE PARAULES 

 
Es posa sobre la taula en quin punt estem com a “Escola Sentinella”. Dess de la Junta Petita ho 
portem al proper Consell Escolar. Des de salut (Alícia, mare sanitària i membre de la Comissió 
Covid de l’escola) informa que, des del Departament de Salut han dit que a Educació Primària 
no faran més cribratges poblacionals massius i que dedicaran els esforços a l’etapa de 
Secundària. 
 
 
Del projecte de l’Institut-Escola ARTS s’informa que, respecte al projecte d’obres, el Consorci 
s’ha posat les piles i esta reconduint en positiu el projecte. Es posa sobre la taula que l’ARTS 
passi a ser centre adscrit com a Escola Barrufet, sumant-se al Lluís Vives i l’Emperador Carles. 
S’ha parlat amb la direcció de l’escola i, en principi l’adscripció acaba aquest curs però que 
intentaran que pugui ser una adscripció més. Cal activar les famílies per a que l’ARTS sigui una 
opció de Secundària més dels nens i nenes de l’escola, en format d’adscripció permanent 
 
S’informa que en el proper Consell Escolar es preguntarà sobre el Carnestoltes 2021. 
 
Es convoca la propera Assemblea pel 18 de Febrer a les 21’30h. 
 
 

Podeu contactar amb la Junta Petita a: juntapetita.afabarrufet@gmail.com 
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