
 
 
 

ACTA JUNTA AMPLIADA JUNY 2021 
 

 
 

Dia: 10 de Juny de 2021  

Hora: 21:30h  

Lloc: videoconferència 

 

Persones assistents: 

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

(Junta Petita / Comissió COVID), Rosa Arranz (Comissió AHNL), Dani Barco (Comissió Comunicació), 

Eduard Bartí, Jaume Bellmunt, Mireia Bernadàs (Comissió Economia), Trinidad Bravo (Junta Petita / 

Comissió Economia), Florencia Cecci, Marta Espinal (Comissió AHNL), Seyla De Francisco (Comissió Casal 

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

(Comissió Web), Xantal Genovart (Comissió Inclusiva), José Luis Gómez (Junta Petita / Comissió 

Comunicació), Erundina González (Comissió Temps de Migdia), Sílvia Núria Guil, Britta Guldmann (Junta 

Petita), Laia Jaén, Montse Mallén (Comissió Temps de Migdia), Lídia Palau, Carme Pons, Anna Pradas 

(Junta Petita), Raquel Róbalo (Comissió Inclusiva), Albert Torrent (Comissió Acollida i Cangur), Elvira 

Vargas i Igor.  

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

S’aprova. 

 

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

 

S’informa que a partir del 10 de juny ha començat la darrera fase i la votació definitiva pels 

pressupostos participatius. Al llarg d’aquesta setmana hi ha hagut diferents actes, entrevistes, 

etc. per donar visibilitat al projecte que presentem des de Barrufet (conjuntament amb el CAP i 

la Biblioteca).  

S’informa que farem com l’altra vegada que donarem instruccions i informació a les famílies per 

tal d’aconseguir que el projecte sigui una realitat. 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/19915 

En aquest web, cal registrar-se, i buscar el nostre projecte, validar les dades i introduïr el codi 

que t’envien per SMS per a poder exercir el dret a vot. Informem que també es podrà votar en 

els diferents punts mòbils de votació que hi haurà, un d’ells situat properament al passatge 

Vapor Vell. 

S’informa que es podrà votar a 2 districtes diferents i votar tants projectes com es vulgui fins a 

arribar als pressupostos totals assignats dins del mateix districte. 

Animem a tothom a votar el projecte barrufet i donar suport a d’altres projectes del barri i 

districte, amb els quals s’ha parlat per a per donar-nos suport mutu 

 

S’informa que arran d’una entrevista BtV sobre els pressupostos participatius, es va posar sobre 

la taula les plaques antipatinets que l’ajuntament va col·locar a la barana del passatge. 

Actualment ja estan retirades i n’instalaran unes de noves més segures per als infants. 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/19915


S’infoma que ens han otorgat a l’AFA la subvencio 2021 en una quantitat de 1.800€ i que estem 

justificant la de l’any passat (2020). 

 

3. CONSELL ESCOLAR 

 

S’expliquen els temes sorgits al darrer Consell escolar (8 de juny de 2021). 

Matrícula 

Faran les 42 + 8 NEE matrícules per a P3. Expliquen que l’alumnat de NEE pot ser de tipus A 

(Necessitats especials sensorials, etc.), B (necessitats especials social) o A i B alhora. Que 

encara no saben el tipus de NEE de cada alumne nou i tampoc saben si venen del pla de xoc. 

Faran també la matrícula de 2 alumnes nous per a 1er. 

La matrícula tindrà lloc del 14 al 18 de juny, en horari de 9.15 a 11.15 cada día, en dos torns 

de 6 families/hora. 

Han enviat un correu electrònic amb informació per a les famílies noves, incloent l'info de 

l'AFA. Una part de la documentació l’han d’omplir en format digital però els documents de 

l’AFA s’hauran d’omplir a mà a l’hora de fer la matrícula. En aquest punt tindrem l'oportunitat 

d’explicar el projectede l’AFA. Han parlat amb el Dani que rebrà les famílies de part de l’AFA i 

cal valorar si cal alguna informació adicional/especial i comptar en què algú de l’AFA 

acompanyial Dani. 

Activitats final de curs 

Han fet un calendari d’activitats i grups per poder fer el máxim de les activitats habituals de 

final de curs. D’aquesta manera: 

- Divendres 18 de juny fan el comiat conjunt de tots els alumnes, amb mostres de Flic-Flac, 

dividits en grups reduits per no superar els limits. Començaran, pel grups de 6è i la 

comunitat de petits i després la comunitat de mitjans i 4t. 

- Dilluns 21 de juny P4, Comunitat de Mitjans i Comunitat de Grans van a la piscina/platja. 

- Dimarts 22 P4, Comunitat de Mitjans i Comunitat de Grans fan el comiat de 6è a Cotxeres 

Els grups de P3 i P5 estan a la piscina (ja hauran fet el comiat de 6è ells també uns dies 

abans ja que no hi ha tanta capacitat a Cotxeres per a fer-lo tot junts). 

Informes de final de trimestre 

Ens informen que ens arribaran per correu electrònic de la següent manera: primer rebrem 

un mail informatiu amb una contrasenya i una explicació de com obrir els arxius encriptats, i 

després un mail de la tutora amb un PDF xifrat amb l’informa i que, per obrir, ens demanarà 

la contrasenya enviada amb anterioritat. 

Pla d’Organització curs 2021-2022 

El nou pla d’organització pel curs vinent està en procés d’elaboració per part del Claustre. 

Algunes mesures engegades aquest any per la Pandèmia es mantindran perquè han 

funcionat molt bé. 

Encara no saben si faran 3 grups de P3 ja que en part depèn dels reforços dels mestres que 

enviin sota el plantejament COVID a les escoles. 

Els P3 actuals passaran a ser dos grups de P4 i faran una barreja dels tres grups. 



  

Pressupostos participatius (complementa el descrit a temes AFA) 

Enviaran un mail “formal” des de l’escola. 

Dimarts 14 hi haurà un punt mòbil de votació davant l’escola per ajudar a votar als que no 

saben o no tenen les eines per a fer-ho. Aprofitaran per treure la geganta i fer una mica de 

festeta al passatge per atreure gent al punt de votació. 

Els actes oficials de promoció dels projecte Barrufet estan anant bé. 

Revista 

Dins del claustre hi ha hagut confusió respecte al format (paper/digital). Van debatre com a 

mestres i s’ha arribat a l’acord, i proposen a l’AFA, que es mantingui i que sigui en format en 

paper ara que només es fa un exemplar a l’any. 

També han comentat que els agradaria que sortis per Sant Jordi en comptes del final de 

curs, aprofitant les dates significatives (Sant Jordi) i per donar temps a que els infants 

puguin llegir-la a l’escola, es pugui comentar a les classes, hi puguin treballar... Caldrà parlar 

amb l’Escola del Treball de Barcelona per veure com els pot encaixar un canvi de dates en el 

projecte de col·laboració educativa (recordem que en el Cicle Superior, els alumnes fan el 

projecte de maquetació, edició, impressió… com a part dels seus ensenyaments). Es 

comenta també la possibilitat de fer un conveni formal amb l’Escola del Treball pensant en el 

futur quan el pare de l’escola barrufet, mestre de l’escola del Treball ja no tingui les filles a 

l’escola i el projecte de col·laboració tingui continuïtat. 

Torn obert de paraules, i des de l’AFA comentem que: 

Colònies 

Es comenta tot el tema de la comunicació escola-famílies, durant les colónies, i la necessitat 

d’unificar criteris, molt diferents segons els grup. Des de l’escola ens informen que, en 

principi, havien unificat criteris i que cada grup/classe havia d’haver rebut el mateix: un mail 

informant de l’arribada amb una foto i un missatge a Twitter durant l’estada. 

Revisaran de millorar les comunicacions, si han de fer més, de quin tipus, etc. 

En general, des de l’escola comenten que estan molt contents de com han anat i de que els 

nens i nenes hagin gaudit molt. 

Mobiliari nou 

Els mestres valoren molt positivament el canvi de mobiliari a la Comunitat de Petits, i diuen 

que el nivell de soroll ha baixat i que noten un canvi molt positiu en el comportament de les 

criatures. Aquest curs han canviat els mobles de P3 i P4 i, en principi, el curs vinent tocarà 

fer el canvi a P5. 

Parlem del preu d’alguns objectes (molt elevat si es compra a través del Consorci d’Educació 

comparat amb el preu d’un moble similar a IKEA) i demanen un pressupost extraordinari a 

l’AFA per poder adquirir alguns materials com ara caixes, catifes, etc. per a poder aconseguir 

el canvi total en aquesta comunitat, que consiteix en eliminar material i joguines de plàstic 

(molt menys ric i suggerent que el material més “natural”) i substituir materials trencats. 



En aquest punt, parlem del funcionament dels pressupostos de l’AFA i els fem l’apunt de que el 

pressupost no s’ha de gastar necessàriament, sinó que més aviat està per gastar si fa falta i que 

tot allò que hagi d’aportar el Consorci, no ho hem de fer les famílies. 

Cangur tarda 

Exposem la demanda que ha sorgit d’allargar l’horari del cangur de tarda fins les 17.30 i des de 

l’escola ens diuen que no en sabien res, que no hi ha hagut traspàs als membres mestres de la 

comissió, o dels mestres de la comissió cap al Claustre. 

Tot i això, els mestres presents al Consell Escolar afirmen que amb total seguretat des del 

Claustre no es mostren molt partidaris d’allargar l’estada de l’escola dels infants, que molts 

d’ells ja fan jornades molt llargues (de 8h a 17h) i que no es pot carregar sobre els infants més 

temps d’estada a l’escola. 

Comunicació Comissions-Claustre 

Es posa sobre la taula totes aquestes dificultats de comunicació que han i hem anat observant a 

les diferents comissions escola-famílies. 

Ens comenten que fa dos dies, al Claustre havien fet un repàs de la col·laboració amb les 

comissions i des del claustre ens transmeten una necessitat de revisar les formes de 

comunicació i les maneres de prendre decisions. Han notat que ha fallat la comunicació amb 

algunes comissions que es comuniquen sobretot o únicament via whatsapp. Consideren que l’ús 

de grups de whatsapp no és adequat per la comunicació amb els i les mestres ja que els 

mestres no tenen telèfon de feina i que no es poden veure obligats a compartir el seu número 

de telèfon personal. Demanen tornar a utilitzar el mail com canal de comunicació principal per a 

convocar-se i prendre algunes decisions i recuperar les reunions i trobades físiques on prendre 

les decisions importants. 

Plantilla 2021-2022 

Encara està per definir del tot, en gran part depèn del Consorci d’Educació a qui assignen el 

proper curs, però ens avancen que la Maria i el Kilian marxen de l’escola per tornar al poble i 

que l’Héctor assumirà el càrrec de Cap d’Estudis. 

4. COMISSIONS  

 

Temps de migdia: 

Dilluns es van trobar com a comissió i plantejen una redistribució de totes les despeses per a 

que, aquestes, quedin més repartides. Exposen i proposen que les despeses de monitoratge dels 

dies de sortida i colònies quedaran repartides per a tots els alumnes de l’escola. Des de la 

Comissió d’Economia responen que revisaran el pressupost presentat i miraran l’impacte que 

suposarà aquest canvi. Es posa sobre la taula que un canvi d’aquestes dimensions cal estudiar-

lo bé (ja que no podem imputar unes despeses a unes famílies que no les han de tenir) i que, en 

tot cas cal aprovar-lo en Assemblea i aplicar-lo amb caràcter retroactiu si s’aprova. 

Aquesta redistribució que es proposa permetrà rebaixar els menús en 0,15 cts diaris de temps 

de migdia, passant a una quota de 6’85€ a 6’70€. 

Per altra banda i, per tal d’ajustar-se al preu màxim que proposa el Consorci d’Educació per al 

servei de Temps de Migdia, estan en la cerca d’altres empreses per poder arribar als 6’41€ o, 

fins i tot, als 6’33€ que marca el Consorci (de cara al setembre), Obriran segurament un 

concurs d’empreses per a veure quines possibilitats de rebaixar el cost del servei hi ha. El canvi 

d’empresa se’l plantegen en el sentit de que, actualment hi ha més oferta al mercat del tipus de 



servei de qualitat que volem (que quan van fer el canvi amb Ecoarrels) i que volen estudiar-la i 

oferir-la a l’escola. 

Comunicació:  

Expliquen tot el tema de la revista, exposat al punt del Consell Escolar. i afegeixen que, el Toni 

(pare de Barrufet i mestre a l’Escola del Treball) ha dit que la revista per Sant Jordi li va bé i 

també que estan d’acord en mirar d’establir un conveni de col·laboració de manera “oficial” per 

a poder allargar aquesta col·laboració en el temps. 

Acollida i cangur: 

Exposen que el cangur del juny ja està en marxa i que hi ha hagut molta gent que ha demanat 

els ervei a darrera hora. 

Que estan a l’espera de la resposta del claustre en tot el tema de l’allargament del cangur de 

tarda i que preveuen la possibilitat d’un sondeig de cara a finals de juny, en funció d’aquesta 

resposta per part de l’escola. 

Casal d’estiu:  

La comissió es va reunir ahir i informen que les inscripcions ja estàn tancades. Que tenen un 

numero d’infants similar al de l’any anterior i que tot el tema de les beques ja està solucionat 

solucionat. 

Des de la direcció del Casal, estan tancant les activitats, reservant algunes coses que ja tenen 

clares i l’equip base està traballant en la decoració, pensant en els espais que faran servir... 

Informen que faran una reunió amb les famílies usuàries del casal el dimarts que ve, 15 de 

juny, a les 19h. 

I ens avancen que, segons les normatives actuals, podran fer grups de 20-25 infants en el que 

serien “grups bombolla” de casal. 

Web:  

Informen que segueixen publicant i actualitzant la web. 

Activitats en horari no lectiu:  

Informen que s’han reunit avui per començar les inscripcions de les activitats per al curs 2021-

2022 i tenir-les abans d’acabar el curs. 

També que estan gestionant el canvi d’empresa de gestió i coodinació de les activitats. 

Demanen que en el punt de la comunicació escola-comissió, s’han trobat en què feien una tasca 

i que l’escola els llençava per terra les propostes que feien i que potser estaria bé poder fer un 

decàleg per saber i poder traspassar a les famílies de la comissió quines activitats es poden 

oferir o no, des de quan es poden fer activitats, etc. Veuen que cal definir i concretar millor des 

de l’AFA i l’escola aquest punt partint del marc creat el 2018 per a que no hi hagi malentesos.  

https://escolabarrufet.cat//wp-content/uploads/2019/12/MARC-NORMATIU-AHNL-MAIG-

2018.pdf 

Per al 2021-2022 presenten les seguents Activitats: 

- Per a infantil: Petit multiesports, Teatre musical, Danses urbanes i Circ. 

https://escolabarrufet.cat/wp-content/uploads/2019/12/MARC-NORMATIU-AHNL-MAIG-2018.pdf
https://escolabarrufet.cat/wp-content/uploads/2019/12/MARC-NORMATIU-AHNL-MAIG-2018.pdf


- Per a mitjans: Multiesport, Patinatge, Pensart, Danses urbanes, Escacs i Robòtica 

(aquesta última cal veure com es conjuga amb la robòtica que fan a l’escola). 

- Per a grans: Vòleibol (cal veure tot el tema de la competitivitat de l’esport), Robòtica (cal 

veure com es conjuga amb la robòtica que fan a l’escola), Danses urbanes, Esgrima (cal 

veure tot el tema de la competitivitat de l’esport) i Escacs. 

Economia:  

Expliquen que els queda pendent una reunió de seguiment de final de curs. 

També que han rebut, per part de l’escola, una petició de despesa en Chromebooks (entre 6 i 7 

ordinadors), atenen a que cada any hi ha una partida molt gran del pressupost per a material i 

que aquest any no s’ha fet servir tota ja que s’ha utilitzat el material de l’any passat i que 

l’escola ha fet servir el seu pressupost per al material fungible d’aquest any. Des de la comissió 

veuen bé invertir en els chormebooks i que, segons com, no caldria ni amortitzar-los,  serien 

amortitzats en molt poc temps. 

Exposen també que a la quota 2021-2022 quedarà reflexada l’assumpció de la baixa de la 

Balbina i, si s’aproven, els 0,15 cts de les sortides que plantejaven des de Temps de Migdia (que 

puja a una 8.000€). Això suposarà un possible augment de la quota de Despeses de 

Funcionament (a aprovar en Assemblea). 

Festa fi de curs: 

Exposen que les darreres noticies del Procicat-Departament de Salut permeten fer festes amb 

famílies dins de les escoles. Això ha fet que s’hagin reunit d’urgència com a comissió per veure 

que es podia fer amb el poc temps que tenim. Dilluns van convocar a totes les famílies de P-5 i 

1er en una reunió i, les poques famílies que va haver-hi, van decidir no fer cap tipus de festa 

perquè no hi ha energia, hi ha molt poques famílies implicades, tot és molt precipitat...  

També que han plentejat a l’escola una activitat extra dins de l’horari lectiu (tipus espectacle) 

per als infants, però des de l’escola els informen que ja tenen tancat els actes de fi de curs 

(veure el punt Consell Escolar) i ho han deixat córrer. 

I han estat pensat en fer una cosa festiva, de tancament del curs, i que no afecti el 

funcionament de l’escola i han decidit que convidaran a gelat a tots els nens i nenes, el dia 21 

després de la piscina a la sortida dels infants de l’escola. Les famílies anirem entrant per franges 

horàries i per cursos a recollir els gelats que vindran amb un carretó antic. Exposen que hi 

haurà gelats per a tots els infants (tenint en compte les al·lèrgies i les intoleràncies). estan 

acabant de lligar el tema.  

Inclusiva:  

Expliquen que van fer el barrufacrispetes i que es van connectar molt poques famílies i que 

estan sorpreses. Suposen que tot el tema telemàtic no ha engrescat tant com quan l’han fet 

presencial. 

També creuen que hi ha hagut una certa desconnexió amb el mestre d’enllaç de l’escola (potser 

per l’ús del grup de Whatssap, el fet de no fer presencia per part de les famílies a l’escola…). 

Exposen que faran una reunió de valoració final. 

5. TORN OBERT DE PARAULES 

 

Es posa sobre la taula un cas personal sobre els menus halal. L’actualització, que s’ha fet per 

part de les empreses que hi ha hagut a l’escola ha estat bona en tota l’escolaritat de l’infant i la 

família però que a les colònies no s’ha tingut en compte aquest tipus de menú (hi ha hagut falta 



de comunicació amb la mestra). També exposa que no es visibilitza el menú halal al web de 

l’escola i demana que es tingui en compte a les sortides i colònies. Es passa la demanda a la 

comissió de TdM per a que ho incorporin. 

 
 
Es convoca la propera Junta Ampliada per al setembre de 2021.  
 

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