ACTA JUNTA AMPLIADA OCTUBRE 2020
Dia: 8 d’Octubre de 2020
Hora: 22:00h
Lloc: videoconferència
Persones assistents:
Aida Agüera (Comissió Casal Estiu / Junta Petita), Laia Alcober, Marta Alcober (Junta Petita), Isabel Aris,
Rosa Arranz (Comissió AHNL), Dani Barco (Comissió Comunicació), Eduard Bartí, Fidel Bellmunt (Comissió
Comunicació / Comissió Temps de Migdia), Mireia Bernadàs (Comissió Economia), Manel Bosch, Trinidad
Bravo (Junta Petita / Comissió Economia), José Luis Bueno, Alicia Capella, Roser Cortada, Seyla De
Francisco (Comissió Casal Estiu / Junta Petita), Sofia Dotta, Ivan Febrer (Junta Petita), Elena Fernández,
Isabel Fontanet, Elena Galvani (Comissió Web), Alícia Gamiz, Xantal Genovart (Comissió Inclusiva), José
Luis Gómez (Comissió Comunicació), Erundina González (Comissió Temps de Migdia), Britta Guldmann,
Laia Jaén, David Jover (Comissió Acollida), Arnau López (Comissió Web), Maria Mallo (Comissió Inclusiva /
Festa fi de curs), Anna Martín, Pilar Nus, Anna Pradas (Comissió Comunicació / Junta Petita), Raquel
Róbalo (Comissió inclusiva), Anna Sainz, Albert Torrent, Elvira Vargas, David Vazquez (Junta Petita),
Òscar Vidiella (Comissió Temps de migdia), Judith Zapater, Xènia (Comissió Festa fi de curs)

1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
S’aproven
2. RESUM CONSELL ESCOLAR
S’informa dels temes tractats en el darrer Consell Escolar (6 d'octubre de 2020):
Ratificar gestió servei menjador
És un tràmit que cal fer cada inici de curs. S’aprova aquesta ratificació de la gestió per part de
l’AFA.
Balanç inici de curs
Des de l’equip de mestres van comunicar que us traspasséssim a totes les famílies la
felicitació per com està anant tot el tema de les entrades i sortides i la puntualitat en general.
També que els infants han entès i s’han adaptat molt bé a totes les noves normes de
funcionament a l’escola generades pel COVID. No preveuen poder treure les mascaretes en tot
el primer trimestre.
Hi ha 4 mestres més per la situació Covid. La plantilla ha anat arribant mica en mica.
Comunitat de Petits:
- Han passat de 2 a 3 P-3 i està anant bé.
- Han seguit fent espais tipus racons de joc, dins de les possibilitats dels espais que tenen
com a Parvulari.
- Moltes estones hi ha 2 mestres dins de les aules amb cada grup.
- Fan 1 sessió més de psicomotricitat a la setmana.
Comunitat de Mitjans:
- Estona de lectura dins de l’aula, a la biblioteca d’aula (enlloc del passadís). Mensualment
aniran incorporant contes i llibres nous.
- Espais internivell, com els racons del passadís dins l’aula.

- Tallers de llengua es faran a nivell d’aula amb desdoblament dels grups.
Comunitat de Grans:
- Tallers de comunicació (llengua) i matemàtiques a partir d’on van quedar el curs passat.
- Tallers d’expressió dins de l’aula també i intentaran, tot i les restriccions, no desvirtuar
projectes com el de la robòtica, els volums i la fotonovel·la, per exemple.
- Biblioteca ubicada en un espai davant de l’aula per a cada grup-classe.
- Desdoblaments dels grups més sovint.
S’ha perdut, com a projecte d’escola, tot el tema intercursos i intercomuntats.
Es valoren els canals comunicatius que hi ha actualment Escola-Famílies i AFA. Es valora que
cal rapidesa en les comunicacions però no precipitació. Cal generar confiança en l’escola i
transparència. La informació ha de ser donada quan toca i la que toca (sovint anirà lligada a
les recomanacions de la Referent Covid de l’escola que indicarà els passos a fer i quan). Tot i
això, es valora molt necessari augmentar aquesta comunicació Escola-Famílies i AFA (en la
línia del projecte dels 30 passos). S’acorda conjuntament crear una comissió de treball
(Comissió Covid Barrufet) integrada per 2 mestres i 2 integrants de l’AFA, per a poder
gestionar i distribuir millor la informació a les famílies (en la creació de la comissió, s’ha
acordat a posteriori, augmentar el nombre de persones i que hi hagi presència també de dues
mares de l’àmbit sanitari). Cal esvair conjuntament rumors (sobretot als grups de whatsapp
de les classes) i donar respostes positives als dubtes que les famílies vagin tenint (cal adreçar
les preguntes a qui pertoca).
Cribratge i Comissió de seguiment AFA-Escola
(exposat al punt 3)
Sortides curs 2020-2021
Estan tancant i acabant de confirmar les sortides que els grups faran aquest curs. De moment
estan programades totes incloses les colònies de primavera. A les colònies de la tardor els
infants només sortiran un dia i no faran nit.
Estan prioritzant el transport a peu o amb autocars. Cal veure com serà per protocol per si
poden anar 2 grups bombolles en un de gran o haurem de llogar minibusos. Cal acabar de
parlar i pactar el preu dels minibusos.
Comissió de jardineria
Es proposa des de l’escola la creació d’una comissió integrada per pares i mares i mestres que
vetlli per l’ajardinament del pati. Es reunirien un cop al mes i fan crida a famílies que
entenguin de jardineria per a poder assessorar en plantat, podes, regat... instal·lar un reg
automàtic, l’hort escolar, etc. L’equip de mestres aportaria més la part pedagògica i les
famílies la part més teòrica de la jardineria.
Temes AFA
Es revisa un cas mèdic de l’escola en quant a responsabilitats, administració de medicaments,
etc.
3. CRIBRATGE I COMISSIÓ DE SEGUIMENT AFA-ESCOLA
El Cribratge en números:
- el 90% de famílies van signar l’autorització.
- Hi ha hagut 3 positius (1 dels quals no està actiu). Es van confinar els dos grups de 5è.
No es va dur a terme la possibilitat de que les famílies acompanyéssin als seus fills o filles
perquè ni claustre ni l'equip de salut ho veien clar del tot. Valoren que això ha anat bé tal i
com preveien.
Valoren que el cribratge s’ha fet amb bastanta precipitació i rapidesa per part de
l’administració. Han hagut de córrer (autoritzacions, informacions que es donaven, etc.) i que
tot això potser va originar una mica de trasbals per l’escola i per a algunes famílies (que
estaven neguitoses, no sabien que fer, amb dubtes…)
Des de l’AFA es demana que hi hagi un protocol ben clar de com cal actuar quan detectem
com a famílies que els nostre fill o filla pot ser susceptible de covid. Aquest document sortirà
de la Comissió Covid Barrufet, tipus infografia, amb respostes a les preguntes freqüents que
les famílies ens hem de fer en cas de dubtes, i serà distribuït via mail de l’escola i
informadors.

Confinament dels dos 5è de l’escola: fan una valoració positiva de com està anant. L’escola té
un pla de treball pels alumnes quan s’hangin de confinar, amb 3-4 tasques cada dia (que
penjaran a les 9h), amb les activitats del Classroom, un mestre de guàrdia per videotrucada
cada matí per resoldre dubtes dels nens i nenes i per acompanyar-los durant tot el matí (de
10h a 12’30h) i una videotrucada de grup a la setmana.
4. RENOVACIÓ CÀRRECS JUNTA PETITA
Aquest curs acaben mandat la Seyla i la Trini. En David ens ha demanat no continuar a la JP, per tant
caldria renovar a 3 persones (el 40%, normalment es renova ⅓ de la Junta cada any, el 30%). Com a
Junta Petita i veient la complicació que hi haurà en la gestió d’aquest curs, proposem renovar només a 2
persones (David i Seyla). S’obre el termini per a presentar candidatures.
5. DATA ASSEMBLEA AFA
Es proposa el mes de novembre (finals) o desembre (principis) per a la celebració de
l’Assemblea General del curs 2020-2021 a les 21 hores.
Estem mirant de trobar un espai on fer-la físicament (segurament serà Cotxeres de Sants)
amb totes les garanties sanitàries de seguretat. Creiem que és important que sigui presencial
ja que es passen diapositives que cal explicar molt bé i veiem més dificultats si la fem de
manera virtual.

6. COMISSIONS
Cal acabar de demanar a l’escola les mestres assignades aquest curs a cada comissió.
Temps de migdia:
Es van trobar dilluns. Faran una reunió amb l’empresa Ecoarrels, d’aquí 15 dies. Han plantejat ja
les reunions amb els monitors i monitores, de manera online (de P-3 a 2n i de 3er a 6è) en dues
sessions.
S’informa que la Trini es jubila aquesta setmana (divendres) i que aquesta jubilació serà parcial
ja que al juny ha de tornar. Amb l’empresa estan ultimant els detalls de la jubilació. L’empresa
posarà a una altra cuinera en substitució de la Trini.
Han preguntat per a poder sortir de l’escola a utilitzar un dels espais exteriors de l’escola durant
l’estona de TdM. Ho estan mirant coma alternativa per descongestionar els patis i l’escola.
Pel que fa al traspàs de la informació de com han dinat els nens i nenes a les famílies de P-3
estan mirant com fer-ho. Segurament serà a través del Drive. Ens informaran.
Actualment hi ha 340 infants dinant (370 el curs 2019-2020). Pel que fa als infants confinats,
s’està tornant la part de l’import dels dies confinats. Informen a les famílies que hi ha la
possibilitat de que vagin a buscar el menjar en carmanyola (llavors no es descomptarà la part
proporcional). Cal avisar si es vol optar per aquesta opció.
En el cas de confinament d’un sol alumne per Covid, cal notificar-ho a l’escola i a el mail de TdM
(especificant que és un infant que fa ús del servei de TdM) per a que es pugui fer el descompte
del servei.
Comunicació:
Està aturada la comissió.
Acollida i cangur:

Informen que estan a menys del 50% del curs passat i que estan valorant els costos del servei
(monitores, hi ha 2 a cada torn). Tenen clar que el servei s’ha de donar a les famílies però cal
esbrinar si és sostenible o cal incrementar el preu perquè hi ha molt pocs usuaris (35 usuaris,
per 70 infants el curs passat, i entre 7 i 8 per la tarda, en comptes dels 20 del curs passat)
Informen que a la comissió estan fent el relleu de renovació en la comissió amb les famílies que
es van apuntar el curs passat.
Casal d’estiu:
Informen que han enviat l’enquesta de valoració del casal 2020 per poder tancar les valoracions
de les famílies i l’equip de monitores i per a poder millorar el casal 2021. Demanen que les
famílies usuàries facin el retorn d’aquesta enquesta. Qui no la tingui que la demani.
Web:
La nova web va molt bé. Han pogut fer la formació i l’assessorament per part del punt TiC de
l’Espanya Industrial. Cal que les comissions enviin la informació per a actualitzar-la i cal
promocionar la nova web i que les famílies participéssin dels blocs, etc.
Fan una crida i demanda de gent per a treballar a la comissió (sobretot gent que hi entengui
d’informàtica i entorn web).
Activitats en horari no lectiu:
Informen que van començar a atendre als infants a les activitats el passat 5 d’octubre, aquesta
setmana. Han estat dubtant quines activitats oferir i s’han decidit tard ja que han estat
pendents fins a darrera hora dels protocols, etc… Però han defensat que l’escola necessitava una
oferta d’AHNL. Han fet poca oferta (la de l'any passat bàsicament) però que la resposta ha estat
bona, amb forces inscripcions i que han omplert grups. Hi ha 70 infants fent activitats.
Informen que encara s’estan organitzant i modificant coses que tenien (i d’altres que no)
previstes per adaptar-se al protocol.
Demanen també que fa falta relleu a la comissió.
Economia:
Informen que es van reunir la setmana passada i que estan tancant el curs passat balanços
2019-2020 i fent el pressupost d'aquest curs (2020-2021). El nou pressupost està essent
complicat per la previsió i pel tancament tema sortides (que cal que l’equip de mestres acabi de
definir).
Festa fi de curs:
Informen que ja s’han trobat com a comissió i que tenen ganes de fer la festa el màxim que es
pugui. Veuen clares activitats com ara la panera, la cursa, la rifa, etc. Tenen moltes ganes de
tirar endavant la festa 2021 però tenen clar que caldrà adapatar-se al que hi hagi de protocols…
Aniran proposant les activitats vinculades a la festa (panera, fotos carnestoltes, cursa…)
Estan pendents de fer la primera reunió amb les famílies de P-5 i 1er. Proposen de demanar
ajut a les famílies de 2n (per a fer els tràmits, el traspàs, etc.) ja que l’any passat no es va
poder acabar de fer la festa. Cal activar a aquesta tres grups via informadors i a les reunions de
les famílies.
Es demana que es faci i es presenti el tancament econòmic del curs passat (del que hi hagi).
Inclusiva:

Informen que estan elaborant un llistat/recull de pelis inclusives per passar a les famílies i a les
metres. Ja que no faran el Barrufacrispetes, amb aquest recull intentaran treballar-lo d’una altra
manera
S’estan informant sobre quines xerrades ofereix l’Ajuntament ja que veuen que és important
seguir oferint aquestes xerrades a les famílies encara que siguin de manera virtual. Demanen
quins temes poden interessar per a aquestes xerrades. Els podeu fer arribar idees de temes.
7. TORN OBERT DE PARAULES
S'informa que a la propera JA s’han de presentar els primers números de cada comissió.

Es dóna per acabada la Junta Ampliada a les 23:45h
Es convoca la propera Junta Ampliada pel 12 de Novembre.

Podeu contactar amb la Junta Petita a: juntapetita.afabarrufet@gmail.com
AFA Escola Barrufet: Passatge Vapor Vell 7 – Tel.: 93 409 72 08 - 08028 Barcelona – afabarrufet@gmail.com

