ACTA TROBADA MENSUAL DE FAMÍLIES (JUNTA
AMPLIADA) FEBRER 2022
Dia: 10 de Febrer de 2022
Hora: 21:00h
Lloc: Vestíbul de l’escola
Persones assistents:
Aida Aguera (Comissió Casal d’estiu / Junta Petita), Maria Alcober (Comissió Festa fi de curs), Marta
Alcober (Junta Petita), David Barberan, Dani Barco (Comissió Comunicació), Trinidad Bravo (Comissió
Economia), Míriam Campos, Mireia Collado (Junta Petita), Seyla de Francisco (Comissió Casal d’Estiu /
Inclusiva), Ivan Febrer (Junta Petita / Comissió COVID), Isabel Fontanet (Comissió Inclusiva), José Luis
Gómez (Comissió Comunicació / Web / Junta Petita), Britta Jensen (Junta Petita), Jordi Lligadas (Comissió
Casal d’Estiu), Arnau López, Montse Mallén (Comissió Temps de Migdia), Anna Martín, Mireia Molero
(Comissió Inclusiva), Noemie Travier i Albert Torrent (Junta Petita / Comissió Acollida i Cangur).

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA TROBADA MENSUAL DE FAMÍLIES DE GENER DE
2022
S’aprova. I es valora positivament el canvi de nom de la Trobada Mensual de Famílies així com
també el recordatori de la reunió que es fa el mateix dia.
2. ESTAT DE L’AFA EN TEMPS DE COVID
Des de l’AFA s’informa que s’està dotant de continguts la nostra pàgina web i que hi ha
novetats. Entrades al web més explicatives del que és i com funciona l’AFA de l’escola,
explicacions més clares, es penjen les actes de les reunions, s’hi ha afegit un formulari de
consulta…
Pel que fa al COVID, des de l’escola ens indiquen que, després del mes de gener, aquesta
setmana ja es comença a veure una millora important de l’afectació als infants i les aules.
Actualment hi ha 2 aules amb més de 3 casos i algunes amb 1 o 2 casos. La resta de grups,
estan tots a l’escola i actualment no hi ha cap grup confinat.
En quant a les Portes Obertes, s’exposa que ja està habilitat el formulari per a apuntar-se a
col·laborar en l’exposició de l’AFA a les Portes Obertes d’enguany. Animem a que més famílies
s’apuntin.
Aquesta any, com l’any passat, hi haurà grups de 10 famílies que faran un tour per l’escola
acompanyades de les mestres i que l’AFA les rebrem al sorral, un cop fet aquest circuit per
l’escola, on els explicarem com funciona l’AFA i els resoldrem els dubtes que tinguin.
3. CONSELL ESCOLAR
Ens vam reunir al gener i en aquest es van tractar les següents informacions.

Es presenta el pressupost per al curs 2021-2022 i que calia aprovar el 31 de gener.
en aquest pressupost hi ha 2 comptes: el del menjador i el de l’escola.
Pel que fa al del menjador, tota la quantitat que rebem de les beques va cap a l’AFA (uns 100000€ per a aquest any 2021 (70.000€ el 2020) i es denota que hi ha hagut un increment
important. pel que fa a les despeses de menjador la Júlia gestiona aquestes despeses. amb tot
això, el compte de menjador sempre queda a 0. Es presenta doncs, un pressupost per sl 2022
de 105.685€.
En quant al de l’escola, s’informa que hi ha hagut menys ingressos (en conceptes de lloguer
d'espais, lloguer al Badrena…) que acostuma a ser d’uns 1.800€. Les despeses de funcionament
de l’escola, l’aportació del Departament d’Ensenyament és la mateixa de sempre (10.000€) i del
Pla de Xoc ens ha tocat una mica més del previst (1.900€). Pel que fa a les despeses, s’informa
que tots els ingressos estan repartits en les despeses perquè l’escola no es queda amb res. Si hi
ha un augment dels ingressos, es podran tenir més despeses en material fungible de l’escola,
TIC... Es presenta dons, un pressupost aproximat de 18.000€.
Pel que fa al COVID, presenten una gràfica dels casos que hi ha hagut a l’escola durant el mes
de gener i destaca el pic de 130 casos que hi va haver en un sol dia. Sembla que ara ja
l'afectació va a la baixa i que està localitzada en alguns grups, sobretot de petits (que no duen
mascareta). Hi ha hagut un total de 8 grups confinats. Els 5 mestres que hi ha hagut de baixa
han estat substituits ràpidament pel Departament.
El format híbrid està en marxa i que els grups que tenen nens a casa i nens a l’escola està
funcionant.
Des de l’escola exposen que hi ha hagut moltes hores de gestió (aquest mes de gener) i molta
pressió d’algunes famílies demanant confinaments quan la RECO no els ho autoritzava. També
s’han trobat que hi ha hagut famílies que no han informat a l’escola quan tenien un cas a casa.
Tot això, ha anat millorant.
En quant a la Preinscripció per al curs 2022-2023 s'informa que serà del 7 al 21 de març.
També que les Portes Obertes seran els dies 12 i 19 de febrer pel matí, de 10h a 12’30h (inici
del darrer grup). Faran el mateix plantejament que el curs passat, agrupant les famílies en
grups de 10 persones i fent-los un tour per tota l’escola acabant al sorral on l’AFA farà la seva
presentació. Aquest recorregut tindrà 1h de durada aproximada i cada grup serà acompanyat
per 1 mestre de cada comunitat.
La comissió de Web ja té la informació que cal actualitzar i el formulari i s’afegiran els vídeos
que es van fer per a les portes obertes del curs passat.
Estan pendent de que els alumnes de 6è rebin la carta dels instituts per al curs 2022-2023 i
han organitzat una visita d’ex-alumnes per a que els expliquin la seva experiència a la
secundària i que els de 6è els puguin fer preguntes i resoldre dubtes.
Exposen que ja s’ha fet una primera reunió per a Fira Entitats que l’escola no hi va poder anar
però que d’aquesta reunió, es va dir que aquest any no hi hauria plafons informatius on l’escola
deixava la informació sinó que seria un format presencial. El claustre no està per a fer aquest
event ja que no troben lògic i necessari anar-se a promocionar havent de deixar a famílies fora
per l’alta demanda que preveuen que tindran. Des del CE es decideix no participar doncs del Fira
Entitats 2022.
Pel que fa al Carnaval 2022 es recorda el tema que ha sortit aquest any, les joguines.
Informan que el format serà el mateix del de l’any passat, danses al pati i per lletres (tots els A
per un costat i tots els B per l’altre). La idea serà que no hi haurà espectacle dels mestres i que
les criatures seran les protagonistes. També que els infants ballaran molt més que l’any passat i
més junts, una mica ja com les danses del passatge. Es pregunta si s’intentarà fer alguna
gravació de les danses i des de l’escola diuen que no. Però des de l’AFA farem un vídeo que
resumeixi les danses per a que les famílies puguin emportar-se un tastet del carnaval
d’enguany. S’acorda que sigui un video curt, on surtin els balls dels 18 grups de l’escola, uns

15-20 segons per cada ball i que tenim un pressupost d’uns 180€ per a la gravació i el
muntatge.
S’informa del Pla d’Educació Digital de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa que té el suport
econòmic de la Unió Europea i que va dirigit a docents, alumnat i centres amb l’objectiu de que
aquests assoleixin competènciees digitals. Volen valorar tota la feina de gestió que suposa
adherir-se a aquest pla.
A nivell TIC informen que els grups de 6è ja tenen tots l’ordinador i que el curs que ve, seran els
alumnes de 5è també que en tindran un. Aquests ordinadors estan associats a l’IDALU
(identificació dels alumnes) i estan guardats a l’escola als carros que s’han fet expressament
d’emmagatzematge i recàrrega. També que ha d’arribar un Panell digital per a cada aula i que
estan pendents d’instal·lar un reproductor WIFI que ja tenen a l’escola.
Pel que fa al Pàrquing de patinets, des del Districte ens informen que ha de ser un tipus
d’aparcament que siguin homologats i que, ara per ara, es veu que no n’hi han. L’Elvira insistirà
en la instal·lació d’aquests aparcaments.
Informen també que la Tècnica d’Educació del districte l’Amor, està de baixa i que, en el seu
lloc, hi ha l’Anna Mira.
Des de l’AFA es pregunta i es posa sobre la taula els dubtes que van sorgir en la passada Junta
Ampliada sobre les classes híbrides i, des de l’escola ens informen que han decidit fer
seguiments i tasques en format asincrònic.
També sobre la revista, i ens diuen que ja han parlat amb la Comissió de Comunicació i que,
finalment la revista no arribarà per Sant Jordi i que preveuen la data de sortida pel 3 o 4 de
juny.
Es demana per tot el tema de l’aigua calenta i les dutxes dels infants i ens responen que la
caldera perd aigua en algun punt i que, per precaució, han hagut de tancar una part de la
calefacció de l’escola. Ens oferim a fer una queixa com a AFA al Consorci, però ens diuen que no
cal ja que en breu estarà solucionat.
Es posa sobre la taula la festa de benvinguda d’aquest any i on i quan es podria fer. Ens diuen
que en principi es podria fer al passatge però que segurament també al pati o al sorral. Quan
calgui es valorarà el lloc més adequat segons la data que es vulgui fer.
4. COMISSIONS
Economia:
Tenen els comptes actualitzats i estan bé.
Temps de migdia:
Informen que s’han reunit amb Ecoarrels per tota la demanda que els van fer pel que fa als
menús no servits el mes de gener (que hi va haver tantes baixes d’infants). Des de l’empresa es
va demanar a la comissió 1’5€ per menú no servit a causa dels confinaments dels infants, un
total de 1.500€. Des de la comissió es va proposar que, calia valorar aquest tema en uns
mesos, tenint la perspectiva de tot el curs. Que potser ara, al febrer tot es veia molt negre però
que, amb el còmput de tot el curs, la cosa canviava.
Informen també que estan investigant si hi ha relació entre una crema de ceba que va ser
servida i els vòmits d’uns quants infants, ara fa uns 15 dies.
Exposen que segueixen amb la recerca d’una nova empresa de cuina.
Comunicació:

Informen que estan creant el grup de mail per a poder gestionar les comunicacions de les
comissions amb l’equip educatiu i les mestres. Ja ens aniran informant.
Acollida i cangur:
Degut a les darreres informacions sobre l’avançament de l’inici de curs per al curs 2022-2023,
previst pel 5 de setembre i de que, durant el mes de setembre l’escola hauria d’oferir un servei
gratuït de cangur per les tardes, estan a l’espera de com es concreta tot això per a poder
pensar-hi.
Exposen que ja s’ha calculat el retorn a les famílies del curs 2020-2021 i que aquest s’aplicarà al
rebut de febrer.
Informen que la segona monitora ja s’ha incorporat al cangur de tarda.
Casal d’estiu:
Informen que ja s’han trobat i que la homologació del casal ja està demanada.
També que la Laia no continuarà com a directora del Casal i que el seu lloc l’ocuparà en Pascu.
Ja tenen la graella de monitores feta i l’equip ben tancat i que les preinscripcions seran online i
la presentació de la documentació presencial.
Informen que la devolució del curs passat encara no està feta però que en breu ho resoldran.
Web:
Informen que la web està molt actualitzada.
Han observat que hi ha hagut una important reducció de les informacions dels blocs de les
classes. Han notat molt que la mestra responsable TIC de l’escola estava de baixa ja que
aquestes informacions que ella penjava no s’han pogut fer. Valoren que és imprescindible
aquesta feina que fa la TIC de l’escola i proposen que sigui una feina potser més compartida
amb d’altres mestres ja que cal mantenir i garantitzar l’actualització dels blocs encara que la TIC
estigui de baixa.
Activitats en horari no lectiu:
No hi ha cap representat de la comissió.
Festa fi de curs:
Informen que ja s’han trobat i ja s’han posat en marxa. Han fet una revisió de les tasques
pendents i han fet ja una crida a les famílies de P-5 i 1er per a una reunió el proper dilluns. En
aquesta primera reunió, s’explicarà com és la festa i que suposa organitzar-la (tenint molt en
compte que se’ls hi està demanant una cosa que no han fet ni vist mai).
Volen compartir la responsabilitat entre les famílies i transmetre, en aquesta reunió, tot el que
cal explicar per a que quedi ben clar.
Informen que hi ha 1 membre de la comissió de coordinació a dins de cada comissió per a
assegurar-se de que la feina segueix la bona direcció.
Informen que la festa de fi de curs serà el 17 de Juny (i la de 6è l’11 de Juny) i la cursa el 29 de
Maig.

Com a cosa més urgent hi ha les fotos del Carnestoltes però que ja han parlat amb la Júlia i en
Dani.
I preveuen tenir la samarreta d’aquest any abans de la sortida a la platja.
Inclusiva:
Posen sobre la taula el tema de les píndoles informatives de les dates assenyalades ja que des
de l'assemblea sembla que estan aturades (ja que havien de sortir de Comunicació). S’acorda
que ho reprenen elles des de la comissió fins que es puguin coordinar amb la Comissió de
Comunicació.
Exposen que pel que fa a la xerrada, en breu passaran el formulari per a que les famílies
puguem triar la que més ens interessa i posaran en marxa la xerrada.
També que el Barrufacrispetes ja està en marxa i que en breu ens podran explicar més coses.
En quant a l’ajuda del monitor de suport per a la piscina, diuen que ha de ser l’entitat que fa les
activitats qui ho demani, en aquest cas ATLAS. Caldrà seguir el cas.
7. TORN OBERT DE PARAULES
Es planteja la possibilitat de valorar la campanya “Transport Escolar Segur” engegat per l’IES
Arts, Gayarre i Itaca en què demanen que els autocars escolars portin cinturons amb 3 punts
d’anclatge i la possibilitat de dur alçadors per als infants.
Les famílies que fan la proposta faran un mail al Dani amb tota la informació que tenen per a
que investigui si la nostra empresa de referència pot oferir aquestes mesures de seguretat i , en
cas de que no, que pugui demanar pressupost a alguna que si que les garanteixi per a poder
valorar la inciciativa.

Es convoca la propera Trobada Mensual de Famílies (Junta Ampliada) per al 10 de Març de 2022
a les 21h per videoconferència.

Podeu contactar amb la Junta Petita a: juntapetita.afabarrufet@gmail.com
Per a aquelles famílies noves a l’escola o que assisteixen per primera vegada a una Trobada
Mensual de Famílies (Junta Ampliada) s’informa que poden trobar tota la informació relacionada
amb el funcionament de l’AFA al següent enllaç: https://escolabarrufet.cat/afa/
AFA Escola Barrufet: Passatge Vapor Vell 7 – Tel.: 93 409 72 08 - 08028 Barcelona – afabarrufet@gmail.com

