
 
 
 

ACTA JUNTA AMPLIADA OCTUBRE 2021 
 

 
 

Dia: 14 d’Octubre de 2021  

Hora: 21:30h  

Lloc: vestíbul de l’escola 

 

Persones assistents: 

Aida Agüera (Comissió Casal Estiu / Junta Petita), Marta Alcober (Junta Petita / Comissió COVID), David 

Barberán, Fidel Bellmunt (Comissió Acollida i Cangur / Comunicació), Mar Benseny, Trinidad Bravo (Junta 

Petita / Comissió Economia), Mireia Collado,  Aurelie Dayse (Comissió Inclusiva), Seyla De Francisco 

(Comissió Casal Estiu), Cristobal Delgado,  Ivan Febrer (Junta Petita / Comissió COVID), Raúl Jaime, José 

Luis Gómez (Junta Petita / Comissió Comunicació), Erundina González (Comissió Temps de Migdia), Xavi 

Isern, Britta Jensen (Junta Petita), Jordi Lligadas, Arnau López (Comissió Web), Maria Mallo (Comissió 

Inclusiva), Mireia Molero (Comissió Inclusiva), Albert Torrent (Comissió Acollida i Cangur) i Oscar Vidiella 

(Comissió Temps de Migdia). 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

Com que amb la convocatòria no es va adjuntar l’acta de la Junta Ampliada del mes de Juny 

passat, es demana poder aprovar la del Juny i la de l'Octubre conjuntament a la Junta Ampliada 

del mes de Novembre. 

 

2. BENVINGUDA A LES FAMÍLIES I BREU EXPLICACIÓ DE LA JUNTA AMPLIADA 

 

S’exposa a les famílies noves o que assisteixen per primera vegada a una Junta Ampliada el 

funcionament de l’AFA de l’escola. 

 

QUÈ ÉS LA JUNTA AMPLIADA? Generalment el segon dijous de cada mes, a les 21.00 h al 

vestíbul de l’escola, les famílies ens reunim en Junta Ampliada. Aquestes reunions són els 

fòrums de participació directa de tots els pares i les mares de l’escola. Serveixen per explicar tot 

el que van fent les diferents comissions. És on es prenen les decisions que calgui sobre el 

funcionament de l’AFA i les seves activitats. A la Junta Ampliada es consensuen les aportacions 

que es faran al Consell Escolar a través dels membres de la Junta Petita (junta directiva de 

l’AFA: president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a, vocals). I també es debaten totes 

les propostes que arriben. 

QUI VA A LES JUNTES AMPLIADES? Hi ha d’anar com a mínim un membre de cada comissió, 

l’administrativa de l’AFA, la coordinadora de les activitats de l’AFA, els membres de la Junta 

Petita i els pares i mares de l’escola que hi vulguin participar i que hagin pagat la quota de 

l’AFA. 

PER QUÈ ÉS INTERESSANT ANAR-HI? Perquè en aquestes reunions es decideixen i s’informa de 

moltíssimes coses que afecten el funcionament de l’escola, els serveis i les activitats de l’AFA, la 

relació amb els mestres… 



PERÒ ENTENDRÉ ALGUNA COSA? Si ets nou a l’escola, potser a les primeres reunions hi haurà 

algunes coses que no sabràs, però tenim moltíssimes ganes que tothom s’hi senti acollit i 

sempre intentem contextualitzar els temes per aconseguir la màxima integració de tots els 

assistents. A mesura que hi vagis participant veuràs que no és gens complicat. La participació 

del màxim nombre de persones a la Junta Ampliada fa que les reunions siguin més profitoses i 

que l’escola tingui l’espai de comunicació que volem. 

Podeu trobar aquesta i tota la resta d’informació relacionada amb el funcionament de l’AFA al 

següent enllaç: https://escolabarrufet.cat/afa/ 

 

3. ESTAT DE L’AFA I COMISSIONS 

 

Des de la Junta petita es posa sobre la taula dos temes importants: 

 -Cal una important renovació en totes les Comissions ja que actualment no hi ha un relleu 

important. És clau que hi pugui haver un relleu generacional per a que les persones que deixen 

les Comissions puguin fer un bon traspàs a les persones que n’entren de nou. 

 - Les Comissions han d’anar pensant i elaborant els documents de Balanços 2020-2021 i 

Pressupost 2021-2022 per a poder fer una primera presentació en Junta Ampliada prèvia a 

l’Assemblea. 

 - S’informa que per a la propera assemblea hi haurà la renovació de dos càrrecs de la 

Junta Petita. Albert Torrent es presenta com a candidat. 

 

4. CONSELL ESCOLAR 

 

S’expliquen els temes sorgits al darrer Consell escolar (5 d’octubre de 2021). 

Calendari Consells Escolars 

S’acorden les dates dels propers Consells Escolars previstos: 5/10/2021, 14/12/2021, 1/2/2022, 

5/4/2022 i 14/06/2022 i que aquests seran en dimarts i aquesta any, de manera presencial. 

Sortides 

S’ha comunicat ja tota la planificació de sortides, que es pretén que siguin més o menys les 

establertes en època pre-pandèmia i la intenció de tornar a utilitzar el transport públic amb la T-

16 la comunitat de grans. 

Plantilla curs 2021-2022 

Ens informen que la plantilla de mestres va estar completa ja des del primer dia i que està 

composada per 28 mestres i mig de caràcter estructural (Mestres del Departament) i 2 mestres 

de reforç COVID (ubicades una a P-3 i l’altra a 6è). 

Informen que hi ha hagut un augment de ràtio a una de les classes de 5è, que no agrada però 

que troben totalment raonable ja que és una germana d’unes altres alumnes de l’escola. També 

que actualment hi ha vacants a P-4, 3er i 6è (1 per grup, 3 en total). 

Exposen que el Departament els enviarà ordinadors per a tots els alumnes de 5è i 6è però que 

aquests ordinadors seran per a usar-los a l’aula amb la possibilitat de que, en cas de 

confinament dels alumnes d’aquesta cursos, se’l puguin portar a casa (insisteixen que no aniran 

a casa a diari). Per a aquests ordinadors, han mirat preus d’un carro d’emmagatzematge i 

recàrrega i que, per capacitat farien falta 4 carros, que suposen una despesa d’uns 1.162€ cada 

un d’ells, despesa que no es pot assumir. Estan reciclant un moble antic de l’escola per a fer un 

moble d’emmadgatzematge on es podran guardar els dispositius. 

https://escolabarrufet.cat/afa/


Posen en valor que els infants han agafat el ritme ràpid pel que fa a la organització de les 

entrades i sortides, els horaris, etc. 

Pel que fa a l’equip COVID de referència extern a l’escola, informen que aquest és el mateix 

amb l'únic canvi de la RECO (Responsable COVID) de referència, que és nova. 

Programació General Anual (PGA) per al curs 2021-2022 

Presenten el PGA per comunitats d’aprenentatge. A grans trets: 

Comunitat de petits: 

- Gestionar millor l’aula i la relació de la mestra amb l’EA. 

- Compartir projectes amb la comunitat i repensar els àlbums. 

- Revisar la metodologia. 

Comunitat de mitjans: 

- Fer una planificació més detallada i recollir tots aquests detalls per a poser-los exposar al 

Claustre. 

- Compartir experiències amb el Claustre per treballar totes de la mateixa manera. 

Comunitat de grans: 

- Repensar les interaules tot fent una tria del material educatiu que hi ha i incloure aquests 

espais com a espais educatius. 

- Plantejar un projecte de sostenibilitat, manteniment, jardineria... 

A nivell de tot el Claustre, informen que, el proper 18 d’octubre comencen una formació amb un 

recurs extern que els ajudarà a reflexionar sobre tot el que fan a l’escola. Sota el nom 

"Acompanyament crític al centre" pretenen unificar criteris pedagògics. 

També que sota el títol “El pati, un espai per a una educació global, experimental i vivencial” 

pretenen que: 

 1- Cada comunitat tingui un mestre referent i que s’han reservat 1 hora setmanal per al 

treball dels projecte. 

 2- Es plantegen, com a objectiu, el d’omplir el pati al màxim possible a totes les hores per 

a realitzar tot tipus d’activitats. 

 3- Volen implicar tota la comunitat educativa. Aquest punt ens inclou ja que unificaran 

criteris amb l’AFA i demanen poder comptar amb les famílies per al manteniment del pati. 

Patis oberts 

Informen que aquest any reprendran el projecte de ciutat “Patis Oberts” i que aquest any 

l’escola l’obrirà els dissabtes.  

Grups de Whatssapp de les classes 

Donen confiança i demanen a les famílies que se’n faci un bon ús d’aquest sistema de 

comunicació i que, en tot cas, si hi ha aspectes que cal comunicar perquè no han quedat clars, 

que es cerquin els canals comunicatius vàlids (mestra, coordinadores, direcció, AFA…) més que 

no pas es faci públicament un debat i unes valoracions pels grups de Whatsapp. 

Patinets 



Aquest any han tornat a activar el tema de l’aparcament dels patinets a l’escola, de moment 

només per a la comunitat de grans i que estan observant que hi ha una màxim d’uns 30 

patinets. 

Estan pendents del Districte per a la instal·lació d’uns aparcaments de patinets a la barana de 

fora l’escola (la superior del costat de la xemeneia) que dóna la pèrgola. 

Festa de benvinguda 

Es posa sobre la taula que aquest any, aquesta festa de benvinguda per a les famílies de P-3 (i 

també per a les famílies de P-4 que no en van tenir l’any passat) és molt necessària per crear 

comunitat. Cal plantejar tot el tema normativa sanitària però estem acabant de definir com es 

pot fer. una possibilitat seria fer-la fora al passatge. 

Comunicació sortides 

Es demana que per a aquesta comunicació i informació de les sortides educatives dels infants, 

es faci un ús dels canals com ara correus electrònics i drive compartits (tant de l’escola com de 

l’AFA) i no pas per canals com ara Twitter, del que moltes famílies no en son usuàries. 

Torn obert de paraules 

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. 

S’informa que la Júlia (coordinadora del Temps de Migdia i treballadora de l’AFA) està 

participant en algunes reunions amb el Claustre i amb l’Equip directiu per tant de que la 

coordinació sigui molt més intensa. També que estan cercant la manera de que aquesta 

coordinació també hi sigui amb el Dani (secretari de l’AFA) perquè veuen que al final s´çon pocs 

els moments i punts de contacte amb ell 

Temes AFA 

Farem una proposta per a que la Junta Petita es pugui reunir i fer la benvinguda i acollida als 

mestres nous. Aquesta reunió haurà de ser  un dimarts, dimecres i dijous a les 16’45h. 

Demanem que ens comparteixin el llistat de mestres que participarà en cada Comissió de l’AFA, 

amb un correu electrònic de contacte. 

S’acorda una reunió Junta Petita (AFA) - Equip Directiu per el proper divendres 12 de Novembre 

a les 15h 

5. COMISSIONS  

 

S’informa que quan es tingui es passarà el llistat de les mestres que formen part de cada 

Comissió, amb el mail de contacte de cadascun d’elles. 

 

Temps de migdia: 

Informen que el proper 25 d’Octubre, a les 20h tenen una primera reunió amb l’equip de 

monitores per a presentar el curs i el 2 de Novembre una reunió amb l’empresa de cuina 

Ecoarrels. 

Com a grans trets, volen reprendre, aquest curs, l’ús del tovalló de roba i tenen com a punt a 

treballar el tema de la neteja del migdia de les aules on es dina. 



També que segueixen revisant els contractes amb l’empresa per mirar de rebaixar el preu del 

menú per infant. 

Comunicació:  

No tenen res a exposar.  

Acollida i cangur: 

Exposen que, degut a la demanda de l’acollida del matí, caldrà ampliar en 1 monitora i que 

aquest fet no comportarà un augment de la quota. 

Es debat intensament sobre el tema de l’allargament del cangur en la franja de tarda, de 17h a 

17’30h. Es posa sobre la taula que potser hi han famílies que optarien pel cangur de tarda si 

aquest fos fins les 17’30h, però també que les famílies usuàries en aquests moments son menys 

de 10 (fet que fa que el cangur de tarda sigui deficitari) i que en cap cas, cap família afectada 

s’ha posat en contacte amb la comissió per interessar-se pel tema. Com a comissió exposen que 

ja s’han reunit amb l’escola i que el plantejament segueix sent el mateix. Ens compartiran per a 

la propera Junta Ampliada el raonament pedagògic del claustre i, si cal, des de la comissió 

plantejaran una nova enquesta a les famílies que sigui real i vinculant (és a dir que d’ells es 

pugui extreure la necessitat real d’aquest allargament si n’hi ha, i que, en el cas que afirmatiu, 

les famílies que ho exposin a l’enquesta tinguin el compromís de fer-ne ús i assumir el cost del 

servei). 

Casal d’estiu:  

Informen que les persones que formen part de la Comissió deixaran la comissió i que aquesta 

quedarà totalment vacant. Per tant faltarà gent per a organitzar el Casal d’Estiu del 2022 i, que 

en el cas de que no hi hagi ningú, aquest Casal pot perillar. Animen a que hi hagi famílies que 

entrin a la Comissió per a poder fer un traspàs. 

Web:  

No tenen res a exposar. Segueixen treballant en els continguts web. 

Activitats en horari no lectiu:  

Informen que hi ha hagut noves incorporacions a la Comissió. També que totes les activitats 

ofertes ja estan engegades i que fins i tot han hagut de doblar alguns grups d’algunes activitats 

degut a la demanda. 

Informen també que aquest any el coordinador de les AHNL serà en Pascu. 

Economia:  

Expliquen que ja s’han reunit i que ja tenen pràcticament enllestit el tancament econòmic del 

curs 2020-2021 i que estan elaborant el pressupost per al curs 2021-2022. 

Avancen que, degut a que el curs passat no es van poder fer moltes activitats, segurament es 

podrà fer un retorn a les famílies. 

Festa fi de curs: 

Exposen que es posen en marxa la setmana vinent i que en breu activaran la comissió de 

Panera. 

Inclusiva:  



Expliquen que ja han fet reunió i que han entrat tres persones noves a la comissió. 

6. TORN OBERT DE PARAULES 

 

No hi ha cap tema 
 
Es convoca la propera Junta Ampliada per a l’11 de Novembre de 2021.  
 

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 
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