ACTA JUNTA AMPLIADA SETEMBRE 2020
Dia: 17 de Setembre de 2020
Hora: 22:00h
Lloc: videoconferència
Persones assistents:
Fidel Bellmunt (Comissió Comunicació), Trinidad Bravo (Junta Petita / Comissió Economia), Ivan Febrer
(Junta Petita), Marta Alcober (Junta Petita), Òscar Vidiella (Comissió Temps de migdia), Arnau López
(Comissió Web), Erundina González (Comissió Temps de Migdia), Vanessa Torras (Comissió Acollida),
Aida Agüera (Comissió Casal Estiu / Junta Petita), Igor Ramos, Seyla De Francisco (Comissió Casal Estiu /
Junta Petita), David Vazquez (Junta Petita), Dani Barco (Comissió Comunicació), Fran Aguilera (Comissió
Casal Estiu / Festa fi de Curs), Anna Pradas (Comissió Comunicació / Junta Petita), Montse Mallén (Temps
de Migdia), Maria Mallo (Comissió Inclusiva / Festa fi de curs), Elena Galvani (Comissió Web), David Jover
(Comissió Acollida), Mireia Bernadàs (Comissió Economia), Eduard Bartí, Mar Rosso, Rosa Arranz
(Comissió AHNL), Eva López, Àlex Caramé (Comissió AHNL), Xantal Genovart (Comissió Inclusiva), Maria
Rosa Sabio (Comissió Cangur), Olga Nadal (Comissió inclusiva / Festa fi de curs) , Alícia Gamiz, Raquel
Róbalo (Comissió inclusiva), Anna Martín, Elena Fernández, Alicia Guillen, Nela Àvalos, Enric Gibert
(Comissió Temps de Migdia), José Luis Gómez (comissió Comunicació), Sofia Dotta, Joaquim Martí, Pep
Vilà, Laura Rieiro, Montse Sanz, Pilar Nus, Valeria Coll (Comissió Festa fi de curs), Mireia Collado, Melissa
Chalarca, Isabel Fontanet, Albert Torrent, Roser Cortada, Marta Armesto, Laura Bofarull, Elvira Vargas,
Judit Reñé, Isabel Aris, Laia Alcober, Are Meza, Pau Guarro, David Vázquez (Junta Petita), Isabel
Fontanet, Laura Rieiro, Leia Lin, Olga Nadal, Pilar Nus, alicia Capella, Marta Espinal, Montse Sanz, Mireia
Callado, Rosa (Comissió AHNL), Anna Sainz, Alícia Capella, Elena Arruga i Ana Martín.

1. Benvinguda Famílies P-3 i famílies noves a la Junta Ampliada
Degut a la quantitat de gent de la Junta Ampliada i del fet que sigui virtual, fem una
benvinguda ràpida a les famílies de P-3 i a les que no han assistit mai a cap Juna
Ampliada. S’explica que normalment es fa una festa de benvinguda als nens i nenes i les
famílies de P-3 on es fan visibles les Comissions de treball de l’AFA, però que aquest any
no podrà ser. Tirem endavant amb la Junta Ampliada i ja aniran sortint les Comissions
(teniu tota la informació del funcionament de totes elles al web de l’escola).
2. Consell Escolar.
S’informa dels temes tractats en el darrer Consell Escolar (8 de setembre de 2020):
-Pla d’obertura definitiu: s’explica que des de l’escola, ens van presentar la darrera
versió del Pla d’Obertura (el que hem rebut totes les famílies), punt per punt i que el el
vam validar com a Consell Escolar.
Valorem l’esforç per part de l’escola per a que, intentant ajustar-se les mesures que dicta
el Departament d’Educació i de Sanitat, no es perdi el projecte singular de l’escola
Barrufet. Sabem que és un moment complicat per a l’escola però no podem perdre’n
l’essència.

3. Estat de l'AFA en temps de Covid-19.
S’informa i es presenta el protocol AFA a posar en marxa en un suposat proper
confinament, pel que fa a tot el tema de les quotes de funcionament i el servei d’Acollida,
Temps de Migdia i Cangur. D’aquest protocol cal destacar els següents punts:

-

-

-

Si el confinament és només d’un dels grups estables de convivència dels infants (no afe cta a la
resta de grups de l’escola): aturarem les quotes de Temps de Migdia, Acollida i Cangur dels
infants afectats fins que aquests no reprenguin l’activitat de nou. En el cas d’haver de retornar alguna
part de la quota del servei dels dies de confinament aquesta es descomptarà a la quota del mes següent.
Cal tenir en compte que només seria la part de l’àpat ja que les altres despeses cal continuar pagant-les
(monitors, part del servei de cuina, coordinació, etc.).
Si el confinament afecta a totes les famílies de l’escola: aturarem les quotes de Temps de
Migdia, Acollida i Cangur fins que no es reprengui l’activitat. En el cas d’haver de retornar alguna part
de la quota del servei dels dies de confinament aquesta es descomptarà a la quota del mes següent. Cal
tenir en compte que només seria la part de l’àpat ja que les altres despeses cal continuar pagant-les
(monitors, part del servei de cuina, coordinació, etc.).
En tots dos casos (confinament d’un grup, o confinament de tota l’escola) les famílies
continuarem assumint les quotes mensuals de funcionament. A l’acabar el curs farem el còmput
general de les despeses de funcionament que hi ha hagut a l’escola i les quotes de funcionament de tot
el curs 2020-2021 aportades per les famílies, i farem el balanç final (aportacions menys despeses) amb
els conseqüents retorns a les famílies, que es presentaran i s’aprovaran a l'Assemblea del 2021.

És important entendre el projecte Barrufet en quant a funcionament d’AFA. És bàsic saber que les
quotes de funcionament mensuals són una quantitat que és fixe (els 42€/mes de la quota 2019-2020), ja que
en ella es paga, de manera prorratejada, els serveis i activitats que els infants i famílies
necessiten al llarg de tots els 9 cursos en què s'està a l'Escola. En quant als serveis de Temps de
Midgia, Acollida i Cangur, cal ser conscients que són equips de monitores que, per projecte, els tenim
contractats directament des de l’AFA amb els seus avantatges (tenir els monitors i monitores que volem i no
pas una empresa que ens ho gestioni) i que aquest fet té alguns costos derivats del seu manteniment com a
treballadors AFA que també cal seguir assumint.

S’aprova en Junta Ampliada el protocol i s’informa que s’enviarà a totes les famílies.
4. Clàusules assegurança.
L’any passat va haver-hi un accident d’un infant de l’escola que ens ha fet pensar i
replantejar el model d’assegurança i com cal aplicar-lo. Quan vam activar l’assegurança,
en aquest cas concret, va ser més tard dels 7 primers dies després de l’accident i, segons
clàusula, si no s’informa en aquest període, l’asseguradora no cobreix l’assistència de
l’infant. Trobar-nos amb aquest fet ens ha fet pensar en que cal que les famílies coneguin
el que han contractat per tal de que la responsabilitat no només recaigui en l’AFA i en el
monitoratge o coordinació.
S'informa i s’acorda de que passarem les clàusules de l’assegurança contractada a totes
les famílies per tal de que tots siguem conscients del que tenim contractat.
5. Pati.
Es posa sobre la taula que a l’agost es van acabar les darreres intervencions del projecte
de la reforma del pati (rocòdrom i rampa). Actualment està tot acabat i a l’espera de que
els infants el puguin gaudir.
6. Comissions.
Es fa un petit repàs de les comissions de l’escola:
Temps de migdia:

Informen que abans confinament hi havia programada una reunió amb l’empresa que es fa
càrrec del servei de cuina Ecoarrels, i que aquesta reunió va quedar aturada. Actualment ja
estan en marxa com a comissió i s’han de trobar amb l’empresa.
La Comissió estan ultimant el protocol covid dissenyat sobre el funcionament intern de TdM. En
quant el tinguin ens enviaran el Document. Pretenen que sigui un document dinàmic adaptat a
mesura que vagin canviant els protocols d’actuació.
Pel que fa al tema econòmic de la Comissió, estan acabant de fer una estimació dels infants que
es quedaran a dinar i, en funció d’aquesta quantitat, s’estimarà el preu del menú. Aquest darrer
curs (2019-2020) s’ha congelat. S’informa que ara per ara, en aquesta previsió hi ha menys
alumnes uns 330-340 (el curs 2019-2020 n’hi havia 375). Informen que és possible que s’hagi
de revisar i pujar una mica el preu del servei.
Per altra banda els cal recalcular les parts que es vegin afectades per un possible confinament
en aquest curs. Ja ens informaran qua ho tinguin.
S’informa que l’empresa ha rebut una certificació “Slowfood” per part de l’empresa i que cal
valorar-la.
Es pregunta a la Comissió per la informació que es dóna a les famílies de com ha anat l’estona
del migdia dels infants petits P-4. S’exposa que aquesta informació només es dóna a P-3 i qua a
la resta de grups, es passa la informació en l’informe trimestral. Tot i així, si hi han dubtes per
part d’alguna famñilia, cal que els preguntin a la mestra (a la sortida de l’escola) o per mail a la
Júlia.
Estan acabant d’adjudicar les beques (presentades al juliol) i aquelles famílies pendents, han de
parlar amb la Júlia a partir de les 9’10 del matí per a tramitar-les.
Comunicació:
Explicaran a la propera Junta Ampliada.
Acollida i cangur:
S’informa que el servei ja ha començat (a partir del 2n dia) i que han canviat de lloc on la
realitzen, en un lloc més ventilat (entrada de l’escola i pérgola dels pati). Que actualment hi ha
més infants pel matí que per la tarda, que és un fet normal i, que per la tarda, tot i haver-hi
nomñes 10 nens i nenes, cal contractar 2 monitores.
Informen que han començat un relleu dins de la comissió i que els cal gent. Dins de la comissió,
la feina grossa la porta la Júlia com a Coordinadora.
Casal d’estiu:
Posen sobre la taula la necessitat gran que com a escola va ser el fet d’obrir el casal després del
el confinament. Per les famílies i pels infants. Es necessitava aquest espai i l’escola l’havia
d’oferir. El casal 2020 va tirar endavant i va funcionar molt bé. Els usuaris han estat molt
contents de com ha anat, i es destaca la important i valuosa predisposició de l’equip de direcció
i els monitors i monitores per donar el servei a les famílies i als infants. Van haver de
reinventar-se, però hi havia moltes ganes de fer les coses i tirar-ho endavant.
Web:
S’informa que la nova web ja està estrenada, que ha costat però al final ja la tenim en marxa.
Hi ha nous continguts, nou disseny… Visiteu-la!!! Informen que estan pendent de com
actualitzar la web molt sovint sense que aquesta no es desmunti.

Per això estan molt pendents d’una formació i d’un assessorament per part del punt TiC de
l’Espanya Industrial. I també fan crida ja que calen famílies a la comissió que sàpiguen del tema
informàtic
Activitats en horari no lectiu:
Tal i com es va informar a la darrera Ampliada del curs passat, estan trigant en treure les
propostes que tenen, perquè estan pendent dels protocols
En breu enviaran la informació de que es posen en marxa i com i quan fer les inscripcions. En
principi oferiran les mateixes activitats de l’any passat i es preveu començar el proper 5
d’octubre. Exposen que els grups de les activitats es realitzaran per comunitats, amb un màxim
d’infants de 10 per activitat (i un mínim de 8) els cursos e P-4 i P-5, i màxim de 12 infants
(mínim 8) de 1er a 6è. Es vol mantenir la figura de la coordinació de les AHNL.
S’informa que a P-3 no hi ha oferta d’activitats (definit així per projecte d’escola).
Com a moltes de les Comissions cal un relleu de les famílies de la Comissió.
Economia:
Informen que encara no s’han trobat i que estan tancant el curs passat i fent els balanços 20192020 i el pressupost (2020-2021)
Fa falta urgentment un relleu per part de les famílies a aquesta Comissió.
Festa fi de curs:
El curs passat no es va poder fer la Festa de fi de curs. Cal anar pernsant, aquest anys, en idees
diferents i en plans B per a poder-la fer d’alguna manera.
S’informa que les samarretes i els gots es posaran a la venda al llarg del curs, cal veure com ho
farem.
Inclusiva:
Es tracta d’una comissió molt transversal, que toca molt l’escola, les diversitats, etc. Informen
que continuen amb els recordatoris de dies internacionals que simbolitzen la diversitat i la
inclusió.
Estan elaborant una idea que ens la presentaran properament, lligada a la virtualitat, les
pel·lícules, etc.
7. Torn obert de paraules
Es posa sobre la taula la creació d’una Comissió Covid que traspassi informació de què cal fer
com a família, etc. ja que no hi ha cap comissió d’AFA. Es recorda que aquesta info l’ha de
traslladar l’escola. Que des de l’escola formen part del Traçacovid (Canal Salut) i que tenen els
seus canals. S’informa que és el Gestor Covid assignat a Barrufet per part de Sanitat qui,
confina almunes, tanca els grups...
En quant a la informació que es traspassarà des de l’escola, des del CE volen ser molt curosos
en com actuarien, i que actuaran en funció de com els assessorarà des de salut
En tot cas les famílies metges poden donar suport i ajuda si l’escola ho necessita i els ho
sol·licita.
En cas de dubtes per part de les famílies cal resoldre-los directament amb l’escola com exposa
al dossier d’inici de curs. El canal oficial és el de l’escola. Posem sobre la taula que és important
i que cal vigilar l’ús dels grups de whatsapp de les classes. Cal evitar posar nervis als grups, cal

evitar les informacions que s’hi generen si desinformen i no aporten positivitat. Cal, en definitiva
i com explicàvem, tenir clar els canals de comunicació de l’escola i dirigir les preguntes a qui
s’han de fer.
Es dóna per acabada la Junta Ampliada a les 24:00h
Es convoca la propera Junta Ampliada pel 8 d'octubre.

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

