
 
 
 

ACTA JUNTA AMPLIADA MAIG 2021 
 

 
 

Dia: 13 de Maig 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 fa un parell de setmanes a l’escola van anar uns tècnics de l’Ajuntament per 

informar-los que, al passatge posaran un punt de vacunació, uns mòduls prefabricats, entre la 

biblioteca i l’entrada de l’escola. 

 

S’informa que a final de curs sortirà un nou número  de la revista de l’escola “El cau dels 

barrufets” (punt més explicat a la Comissió de Comunicació). 

 

S’informa que el Consorci d’Educació ha fet anular les festes de fi de curs de les escoles. Des de 

la comissió estan intentant reformular la festa per tal de poder fer algun acte (punt més explicat 

a la Comissió de Festa de fi de curs) 

 

S’informa que es va tenir una reunió amb el districte per tot el tema dels pressupostos 

participatius, per tal d’anar concretant una miqueta més el projecte. A partir del 10 de juny 

comença la darrera fase i la votació definitiva. 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 

 

5. COMISSIONS  

 

Temps de migdia: 

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


Informen que es van trobar a principi de mes i que fan una bona valoració de la setmana 

fantàstica d'aquest trimestre. També que hi ha hagut una baixa d’una monitora a P-3 i que hi ha 

hagut més baixes per malaltia que han estat cobertes per la Júlia. 

Pel que fa al canvi de monitor de 3er a 5è, exposen que en aquests moments està tot més 

tranquil i està funcionant millor la dinàmica del grup. 

Informen que tornem a tenir una pujada d’usuàries (uns 375-380) i que aquests han pujat força 

des de principi de curs. Podem dir que ja estem amb els números d’usuàries “normals”. 

Han fet la valoració de la reunió amb Ecoarrels que van tenir pels volts de Setmana Santa. En 

aquesta es va convidar al responsable del proveedor de productes. Aquest va oferir una visita 

als grups de l’escola, per mostrar allà d’on provenen els aliments (centre logístic, Baix Llobregat 

d’on surt el producte primari, l’origen del producte vegetal, les granges...). Els mestres s’ho 

estan mirant. 

També que han programat una trobada amb la Comissió d’Economia per intentar reduir costos 

del servei de Temps de Migdia. Estan mirant fer un canvi d’empresa però en general, els menús 

a tot arreu estan molt igualats i serà difícil trobar la mateixa qualitat per un preu menor. 

Exposen que la diferència rau en el monitoratge, que a l’escola és molt potent i que fa més 

hores… Estan mirant també tot el tema de les amortitzacions i costos interns per intentar rascar 

alguna cosa de diners mantenint la qualitat (mà d’obra). Es posa sobre la taula entre les famílies 

que cal mantenir la qualitat que caracteritza el servei de menjador de l’escola (qualitat 

alimentària i qualitat humana del personal que hi treballa). 

Han mirat l’empresa de l’escola Gayarre, amb la que hi ha bon feed-back, i també troben  

interessant les de les escoles Jaume 1 i Pràctiques. 

Es pregunta per la quantitat de menjar de l’estona del migdia perquè hi ha infants, que a casa 

exposen que no mengen tot el que volen. Des de l’escola asseguren que els infants poden 

repetir de tot però que tornaran a preguntar a Júlia. 

En quant a pa procedència dels productes que es serveixen als menús, s’informa que tot el 

marcat en verd al menú és de procedència Ecològica. La resta, marcat en negre, és de 

Proximitat però no eco. I que al final del menú hi ha la llista del procute de temporada servit. 

Comunicació:  

Pel que fa la revista, la Comissió informa que l’any passat es va fer una revista virtual per tot el 

tema pandèmia, tot i que des de sempre la revista ha estat física, en format en paper. Aquest 

any, des de la comissió plantegen tornar a fer-la física i recuperar el format. El claustre de 

l’escola veu millor una virtual però des de l’AFA valorem el format paper perquè te la pots 

portar, queda un record pels nens de sisè… Així ho plantejarem al CE i insistirem en què sigui en 

paper ja que només es una revista a l’any i la despesa de paper s’ho val. 

De totes maneres caldrà fer una revisió i un debat del format de la revista, paper-virtual per les 

properes edicions. S’exposa des de la comissió que no es vol perdre el format, engegat pel 50è, 

ja que afectarà també el projecte dels alumnes del cicle formatiu que ens fan l’edició com a part 

de la seva formació (conveni amb l’Escola del Treball). 

Acollida i cangur: 

Informen que ja es va passar la inscripció per l’acollida del mes de juny. Observen que no ha 

coincidit la previsió (feta amb el primer sondeig) amb la realitat (de les inscripcions). Van 

calcular el cost del servei en base al sondeig (110 usuàries) i ara hi ha unes 80 usuàries. Han 

decidit que, per no tocar els preus proposats, ajuntaran els infants dels grups més grans (a 

partir de 3er, amb mascareta i a l’aire lliure) per no haver de contractar més monitores. La resta 



de grups també estaran a l’aire lliure però en els seus grups bombolla. Informen també que 

encara hi ha places disponibles per al cangur del mes de juny. 

Pel que fa al cangur de tarda, informen que al juny faran un altre sondeig de l’ús del servei pel 

curs 2021-2022, però que, veient el què ha passat amb el cangur del juy, caldrà veure com es 

concreta la realitat (el sondeig del mes d’abril van donar que hi hauria entre 20 i 30 usuàries). 

Pregunten també si s’ha portat a Consell Escolar l’ampliació d’horaris del cangur de tarda fins les 

17’30h. des de Junta Petita s’informa que és un punt a tractar al Consell Escolar del 8 de juny. 

Casal d’estiu:  

Infromen que han obert ja les inscripcions al casal d’aquest estiu i que les inscripcions van molt 

bé (130 inscrits la primera setmana, 95 la segona, 73 la tercera , 31 la quarta i 25 la cinquena). 

Pel que fa al tema de les beques, informen que, en principi, ja està resolt. Des de l’Ajuntament 

no han dit que no ens les donaven i, per tant seguim endavant. La Júlia es posarà en contacte 

amb les famílies que demanen beca i fara l’enllaç amb l’Ajuntament per a tramitar-les. 

En quant al format del casal, avancen que la Laia i la Júlia ja estan dissenyant el casal i que 

preveuen que sigui un casal d’un any gairebé normal. Seguiran amb els grups bombolla de 24 

infants per a les activitats però els permeten, des de Salut, barrejar diversos grups bombolla en 

les sortides en l’autocar. 

Web:  

Informen que no tenen novetats a exposar. Que segueixen amb les rutines de sempre, penjant 

els menús, actualitzant les notícies… 

També que estan mirant el nombre de visites de cada apartat del web per detectar, a nivell 

d’estadística, el que més es busca, el que es mira més, com es pot millorar... 

Activitats en horari no lectiu:  

Informen que acabarem el curs (juny) amb les bombolles de les activitats. 

Exposen el buidat de l’enquesta i el sondeig per a les activitats per al curs 2021-2022. Han 

pensat, per al 2021-2022 les seguents Activitats: 

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

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

- Per a grans: Vòleibol, Robòtica, Danses urbanes, Ludoesport i Escacs. 

Des de la Comissió estan mirant les entitats que les poden fer (intentant que siguin Feredares 

per a poder accedir a les beques) i com ho organitzen a nivell de coordinació des de l’AFA. 

Han passat les propostes d’activitats a la direcció de l’escola i, des d’aquesta han demanat més 

informació sobre l’activitat de Ludosport (no ho acaben de veure clar) i Robòtica (que ja es fa a 

l’escola). Han de aportar més informació. 

Han plantejat el curs 2021-2022 com un curs normal, podent barrejar grups. Si no es pot (en 

funció de les mesures Sanitàries vigents) faran les agrupacions com aquest any, per bombolles. 

Infoemen que van demanar una subvenció que no ens han donat. Des de l’AFA, el Dani 

investigarà el perquè no ens ha estat concedida per a poder millorar de cara al curs vinent i 

assegurar la subvenció pel seguent curs. 



Exposen que a la darrera pregunta del sondeig, la dels voluntaris per la comissió, van 

aconseguir 4-5 mails. 

Economia:  

Exposem que cal fer un relleu amb urgència en aquesta Comissió de pares mares que dominin 

tot el tema de números, siguin economistes, contables, etc. ja que és una comissió molt cabdal 

de l’AFA. Es demana de donar veu entre les famílies fer recerca, anant a cercar persones amb 

aquest perfil si les coneixem. Es planteja de fer la crida via grups de Whatsapp de les classes. 

Informen que ja s’han reunit i ja han fet numeros. Van fer una previsió a l’alça i porten un  

ritme de despeses correcte. Tot està ben controlat. Tot i això han hagut d’ajustar totes les 

sortides extra no pressupostades, entrades i despeses no previstes, la cantata, el cost de la 

baixa de la Balbina... 

Faran una última reunió abans de tancar el curs però el seguiment és prou bo. 

També que prepararan el pressupost pel curs vinent 2021-2022 amb una previsió de més 

normalitat, sense tantes incidències i propòsits, incloent les colonies de tardor, sortides… refent 

els números per a que no tinguin impacte aspectes com el de la baixa de la Balbina, en el 

pressupost de l’any vinent i no hi hagi augment de quota 

Informen també que a l’escola se’ls ha esgotat el presupost que ells tenen de material fungible i 

ens demanen diners a l’AFA. Des de la Comissió informen que hi ha una partida AFA no 

utilitzada que podria estar destinada a aquest propòsit, però què es demanarà a l’escola que, a 

un mes d’acabar l’escola, s'utilitzi amb seny i es compri el necessari. 

Festa fi de curs: 

Infoemen que, després de la noticia del Consorci d’aquesta setmana que no autoritza a les 

escoles a fer festes de fi de curs, estan replantejant-la. Valoren que és important pels nens i 

nenes tenir una festa de comiat i tancament i estan plantejant poder fer una festa interna, dins 

l’horari escolar i sense famílies, per a que la gaudeixin els infants. Caldrà reinventar-se i estan 

pendents dels pressupostos que tenen per mirar de contractar alguna cosa per a ells. 

Inclusiva:  

Fan una proposta per a fer d’aquí 2-3 setmanes. Volen proposar fer el Barrufacrispetes 

divendres 28 de maig de manera virtual. Proposaran una película, si pot ser del llistat que han 

elaborat des de la Comissió que està penjat al web i fer, a través del Zoom, una entrada 

conjunta i convidar a veure la pel·li. Descarten el cinefòrum de després. Es posa sobre la taula 

que cal anar en compte amb les llicències i visionat públic de pel·lícules. 

6. TORN OBERT DE PARAULES 

 

Per a l’Ampliada del mes de juny acordem que passarem el link a tothom dins de la convocatòria 

per no haver-lo de demanar. 
 
Es posa sobre la taula que hi ha hagut poca informació dels nens i nenes que han marxat de 
colònies. Proposen que des de l’escola facin algun mail dient que estan bé, una mica més d’info i 
no només la nota de què han arribat bé i ja està. Explorar també les xarxes socials. 
 
Es posa sobre la taula l’acollida que es fa des de l’AFA a les famílies que entren noves a P-3. 
S’informa que ja està previst, fer cada any al setembre una jornada explicativa per a famílies 
noves, una participació a la primera reunió de P-3, la festa de benvinguda de l’octubre, la 
informació a les portes obertes i l'acompanyament a les preinc¡scripcions. 
 
Finalment es demana que, quan reengeguem les reunions presencials i poder oferir un sistema 
híbrid (per a poder fer un seguiment virtual també) pel curs 2021-2022. Cal valorar i veure la 



viabilitat, per a que es pugui connectar més gent amb l’AFA però que aquest sistema no faci 
perdre la presencialitat (si hi ha l’emissió online, em quedo a casa).  
 
Es convoca la propera Junta Ampliada per el 10 de Juny a les 21’30h. Cal mirar si es pot fer de 
manera presencial, per a poder tancar el curs. 
 
 

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