ACTA JUNTA AMPLIADA GENER 2022
Dia: 20 de Gener de 2022
Hora: 21:00h
Lloc: Videoconferència
Persones assistents:
Neus Àgueda, Aida Aguera (Comissió Casal d’estiu / Junta Petita), Fran Aguilera, Laia Alcober (Comissió
COVID), Dani Barco (Comissió Comunicació), Fidel Bellmunt (Comissió Acollida i Cangur / Comunicació),
Mireia Bernadàs (Comissió Economia), Trinidad Bravo (Junta Petita / Comissió Economia), Mireia Collado,
Ivan Febrer (Junta Petita / Comissió COVID), Elena Galvani (Comissió Web), Alícia Gamiz (Comissió
COVID), José Luis Gómez (Comissió Comunicació / Web / Junta Petita), Erundina González, Pablo Guerra
(Comissió Activitats Horari No Lectiu), Ma. Jesús Herrera, Britta Jensen (Junta Petita), David Jover
(Comissió Acollida i Cangur), Montse Mallén (Comissió Temps de Migdia), Maria Mallo, Pilar Martí, Sandra
Quiñónez, Raquel Róbalo (Comissió Inclusiva), Pau Roldán, Vanessa Torras (Comissió Acollida i Cangur) i
Elvira Vargas.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA JUNTA AMPLIADA DE NOVEMBRE DE 2021
S’aproven.
2. ESTAT DE L’AFA EN TEMPS DE COVID
Ha estat un inici de trimestre molt complicat per a tots i totes. L’escola s’està adaptant
contínuament als canvis normatius constants. S’ha millorat molt a nivell de comunicacions
escola-famílies.
Actualment hi ha 5 grups confinats, 130 alumnes (entre positius i contactes estrets), 4 mestres i
2 monitores de Temps de Migdia.
Es demana que, en cas de positiu en un infant, cal informar a l’escola en primer lloc i seguir les
seves instruccions i indicacions tant de l’escola com del Departament de Salut que són els que
marquen els tempos.
I que cal anar en compte amb les comunicacions als grups de Whatsapp per tal de no jutjar a
les famílies. Com a canal informatiu està bé però hem d’evitar que no vagin més enllà.
Cal que els infants segueixin anant a l’escola mentre no s’indiqui el contrari, ja que cal seguir
amb l’escolaritat. Cal no generar absències innecessàries i vetllar per les criatures i el seu
seguiment escolar.
Recollim l’experiència de la primera setmana, que ha estat molt dolenta per a les famílies, que
els TAR als CAP han estat molt complicats a nivell de gent acumulada en un mateix Ambulatori i
que els resultats no arriben. Es un tema del que la RECO (Responsable Covid de l’Escola) ja
n’està al corrent.
S’informa que les portes obertes seran els dissabtes 12 i 19 de febrer. Caldria alguna família
(entre 5 i 6) que puguin representar l’AFA en aquestes Portes Obertes. Cal acabar de definir la
organització al proper Consell Escolar.

S’informa que ja han arribat els ordinadors a 6è.
S’informa que les quotes noves ja s’han aplicat (acordades en Assemblea i informades a l’acta i
els acords als que es van arribar).
3. CONSELL ESCOLAR
Ens vam reunir al desembre i en aquest es van tractar les següents informacions.
S’ha constituït un nou Consell Escolar (pels propers 4 anys) que, per part de l’escola compta
amb l’Assumpta, l’Héctor, La Neus R, la Cristina, la Neus i la Montse Renom i, per part de
l’Ajuntament, l’ Elvira (Administració).
S’informa que a les passades eleccions al CE, d’un Cens de 650 persones, van votar 92
persones, i que es valora que és un percentatge baix. Per part del Claustre 27 mestres també
van votar.
S’informen de les adscripcions per als instituts ja estan determinades i que, per a aquest curs,
tenim l’IES Arts, l’IES Lluís Vives i l’IES Emperador Carles.
En quant al Pla de xoc, s’ha fet una consulta al consorci sobre els criteris d'admissió i distribució
d’aquest pla. Ara mateix hi ha 15 alumnes (als grups de 3, 4 i 5 anys) dels quals el Consorci
n’assumeix el cost de 12 i l’escola 3 (el Consorci paga 240€ per curs/infant mentre que les
quotes afa i les assegurances a Barrufet pugen molt més). Ès un tema que caldrà gestionar com
a Junta Petita, Comissió d’Economia, Junta Ampliada, etc. com assumim tots aquesta costos que
s’aniran ampliant curs rere curs.
Pel que fa al final del primer trimestre, s’agraeix la presència de les famílies a les aules per
recollir els treballs. Ha estat una organització i una gestió difícil pero que ho agafen amb molte
ganes.
En quant a l’avaluació del monogràfic escollit aquest any per l’escola, molt contents amb la
temàtica sobre el menjar saludable ja que es podrà treballar molts aspectes importants amb els
infants.
Finalment, pel que fa a l’aparcament de patinets, l’Elvira del Districte ens comenta que estan
esperant l’entrada d’un nou director al districte per mirar de reactivar el tema.

4. COMISSIONS
Economia:
Encara no s’han reunit i informen que ja han fet el canvi de quotes i els retorns acordats en la
passada Assemblea. Es reuneixen i pel febrer ens diuen quelcom més.
Temps de migdia:
En aquests moments la preocupació principal son les baixes del monitoratge i les substitucions
degut a aquest inici del segon trimestre tan estrany i que pot afectar al pressupost a nivell
econòmic. Posen sobre la taula que hi haurà una incidència econòmica segur que caldrà
contemplar.
Informen que, de moment, van jugant amb els monitors que no estan confinats i que aquests
assumeixen els grups dels monitors confinats.

Es reuniran la setmana que ve per engegar els acords de l'assemblea, sobretot amb el tema del
canvi d’empresa de cuina.
Informen que la Júliaestà de baixa i que van assumint la seva feina com poden. Demanen a les
famílies que siguin pacients si cal comunicar-li coses a ella, o a qui la substitueix per aquests
dies.
Comunicació:
Tenen sobre la taula el tema urgent de la revista que cal coordinar-ho amb l’escola. Volen
entomar-ho amb temps i no allargar-ho més enrere ja que si ha d’estar llesta per Sant Jordi
(demanda de l’escola) cal fer-los arribar els tempos d’entrega dels articles. No saben si aquests
articles estan a punt i cal plantejar-los el calendari que necessiten com a comissió per editar-la i
veure si l’escola hi arriba o no. En el cas que no s’arribés a temps es planteja fer-la al Juny, com
cada any.
Acollida i cangur:
Tal i com es va acordar a l’assemblea s’han fet els retorns del les quotes del curs passat, i s’ha
cobrat el suplement del mes de juny 2021 a les famílies que en van fer ús.
Casal d’estiu:
No s’han reunit encara. Informen que ara es quan comença a funcionar la comissió i que en
breu es posen a organitzar el casal 2022.
Informen que la Júlia ja ha anat a la reunió de la homologació i que aquest any no ho perdrem.
Web:
Segueixen igual, actualitzant, carregant el menú cada mes…
Van preguntar el tema blocs dels infants a l’escola per a mirar de moure’ls una mica més i que
estiguin més presents a les famílies.
Activitats en horari no lectiu:
S’han reunit el desembre i la setmana passada per abordar els canvis de protocols i de com els
afectava. Actualment hi ha 140 infants fent activitats i les activitats segueixen funcionant tot i el
COVID.
Expliquen que van reunir-se amb un membre de la comissió COVID per tal de veure que es fa
amb les afectacions normatives. Preveuen uns canvis constants i caldrà revisar constantment la
proposta i l’organització de les activitats.
En tot moment hi ha coordinació Pascu-escola per determinar si cal fer quarentena d’algun grup
d’extraescolars.
Informen que a finals de trimestre passat les activitats de teatre i activitats musicals van fer una
mostra en unes portes obertes, i que les famílies van estar molt contentes de poder participar i
veure que fan els seus fills i filles.
Exposen que no han fet el retorn econ+omic del curs passat encara (aprovat per Assemblea) i
que ho faran en breu.
Posen sobre la taula que la matrícula a les activitats és oberta durant tot el curs tot i que no
hagin fet cap convocatòria addicional aquest segon trimestre. Faran un recordatori de les
vacants en algunes AHNL per a que les famílies que ho vulguin es puguin apuntar.

Festa fi de curs:
No hi ha representació
Inclusiva:
No tenen moltes novetats. S’han reunit amb les mestres que formen part de la comissió i
exposen que la trobada ha anat molt bé.
En breu proposaran temàtiques per la xerrada i el Barrufacrispetes (que volen que siguin
presencials, al pati de l’escola, si les normatives ho permeten).
7. TORN OBERT DE PARAULES
Es debat sobre el tema dels grups i alumnes en confinament i de com continua l’activitat escolar
en aquestes situacions. Surten diverses coses.
S’està activant tot el tema classroom pels possibles confinaments previstos (claus d’accés, com
s’utilitza…) i les famílies rebrem un mail explicant-ho.
Es posa sobre la taula i, cal veure, si les xarxes i la connexió de l’escola aguanten tot el tema
online (videoconferències, etc.) per si cal anar al Consorci (es portarà a CE) a demanar un reforç
d’aquestes xarxes.
S’exposa que cal definir el tema connexions i treball a distància. I sorgeixen els dubtes de què
passarà quan hi hagi confinaments mixtes (uns infants estiguin a casa i uns altres infants a
l’escola). Es demana que cal acabar d’acordar protocols i actualitzar-los a la nova situació
(escolaritat híbrida, més hores de connexió…) amb l’escola (es portarà al proper CE).
Cal informar a les famílies de cada comunitat que és el què es fara en tots els casos i que no
sigui en funció del mestre que toqui que aquest seguiment escolar sigui més complet o menys.
Es demana que concretin com ho faran.
Per altra banda, es demana a les comissions que actualitzin els membres que en formen part
per a poder passar el llistat a l’escola (google docs, compartit al xat de comissió de comissions)
Es pregunta pel tema dutxes a educació física, i perquè hi ha vegades que els infants no es
dutxen. S’informa que, per experiència, la caldera s’espatlla sovint, i que potser aquest és el fet.
Es pregunta si ara ja només es dóna pollastre halal per aquelles famílies que ho demanen. Es
diu que si.
Es torna a posar sobre la taula l’assistència a les Juntes Ampliades i que amb la d’avui si
aquesta és per videoconferència hi ha més participació. Cal sospesar els guanys i les pèrdues de
cada format.
Es demana fer el recordatori de les juntes el mateix dia.
Es torna a debatre sobre la solució híbrida i s’acorda que, fins final de curs, es farà 1 mes
presencial i 1 mes per videoconferència, per tal de recollir les dades d’assistència i poder
prendre una decisió, i revisarem les dades els darrers 4 anys (presencial i videoconferència
temps de COVID). Hi ha famílies que exposen que no estem aquí per motivar a la participació ja
que cadascú es responsable de com vol ser present i participar de l’escola. es posa sobre la
taula de la rellevança de les juntes ampliades a nivell comunicatiu i què depèn del format es
perden algunes coses.

Busquem un nom més atractiu, familiar i proper per a anunciar les trobades mensuals de l’AFA,
un nom tipus “Reunió de Famílies de l’AFA (antiga Junta Ampliada)” a veure si així no fa tant de
respecte de participar.
S’exposa que, per experiència, les famílies tenen el seus tempos a l’escola i que la seva
participació també té els seus tempos (se situen, comencen a participar i, finalment,
s’impliquen)
Es convoca la propera Junta Ampliada per al 10 de Febrer de 2022 a les 21h al vestíbul de
l’escola.

Podeu contactar amb la Junta Petita a: juntapetita.afabarrufet@gmail.com
Per a aquelles famílies noves a l’escola o que assisteixen per primera vegada a una Junta
Ampliada s’informa que poden trobar tota la informació relacionada amb el funcionament de
l’AFA al següent enllaç: https://escolabarrufet.cat/afa/
AFA Escola Barrufet: Passatge Vapor Vell 7 – Tel.: 93 409 72 08 - 08028 Barcelona – afabarrufet@gmail.com

