
ACTA TROBADA MENSUAL DE FAMÍLIES (JUNTA
AMPLIADA) ABRIL 2022

Dia: 21 d’Abril de 2022
Hora: 21:00h
Lloc: Vestíbul de l’escola

Persones assistents:
Aida Aguera (Comissió Casal d’estiu / Junta Petita), Marta Alcober (Junta Petita), Maria Alcober (Comissió
Festa Fi De Curs), Dani Barco (Comissió Comunicació), Trinidad Bravo (Junta Petita / Comissió Economia),
Seyla de Francisco (Comissió Casa d’Estiu / Comissió Inclusiva), Ivan Febrer (Junta Petita), Marina Feliu,
Aida Fortuny (Comissió Festa Fi de Curs), José Luis Gómez (Comissió Comunicació / Web / Junta Petita),
Pablo Guerra (Comissió AHNL), Britta Jensen (Junta Petita), Jordi Lligadas (Comissió Casal d’Estiu), Arnau
López, Montse Mallén (Comissió Temps de Migdia), Mónica Nuñez (Comissió Festa fi de curs), Pau Roldán
(Comissió Festa Fi de Curs), Noemie Travier, Albert Torrent (Junta Petita / Comissió Acollida i Cangur),
Elvira Vargas (Comissió Festa Fi De Curs).

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA TROBADA MENSUAL DE FAMÍLIES DE MARÇ DE
2022

S’aprova.

2. INFORMACIONS DEL CONSELL ESCOLAR

S’informa dels temes tractats al darrer Consell Escolar, del dia 5 d’abril de 2022.

Pel que fa a les Preinscripcions pel curs 2022-2023, per a les 42 places ofertades (32
ordinàries i 10 per infants i famílies amb Necessitats Educatives Especials), s’han presentat 60
preinscripcions (de les quals 22 ja tenen un germà o una germana a l’escola). Exposen que,
famílies amb 30 punts (proximitat només), amb moltes ganes de projecte Barrufet, no
s’atreveixen a fer la preinscripció per por de quedar-ne fora.
Per a Infantil4 hi ha hagut tres sol·licituds, per a Infantil5 dues, per a 1er dues, per a 2n quatre,
per a 3er dues, per a 4t i 5è cap i per a 6è una.
Informen que la llista provisional d’admesos i admeses será el proper 21 d’abril.

En quant a les estructures de joc, s’exposa que aquestes estructures, de propietat pública,
están en un magatzem que cal buidar i que Milanta ens ha fet la “oferta” (424€) a l’escola de
poder-les adquirir a un preu simbòlic (per només el transport i muntatge) que podrà ser sufragat
amb un pressupost que tenim a l’escola d’uns 600€ per a “escoles més sostenibles”. Aquestes
estructures serán instal·lades als patis i en alguna classe.

Ens presenten el que han pensat fer de cara al final del trimestre amb els infants a les
classes. Volen acabar el trimestre amb coses interessants i maques per als infants. Faran un die
dedicat als esports, “activa’t i suma”, amb diferents activitats esportives.



La sortida a la platja será en tren i en dues tandes (per tal de no col·lapsar el tren) i reprenent
l’apadrinament dels grans i els petits de l’escola per a poder anar a la platja plegats (els de 6è
faran parelles amb els de Infantil3, i els de 5è amb els d’Infantil4.
Finalment es preveu l’entrada de famílies a recollir els treballs a les classes, sense horaris
establerts però encara mantenint la mascareta.

Pel que fa a la celebració de Sant Jordi, exposen que faran la diada el proper 22 d’abril i que,
de momento hi ha hagut poca participación de les famílies per als tallers en la reunió prèvia.
Estan acabant de valorar si hi haurà esmorzar per a les famílies participants dels tallers i, en tot
cas, si s’ha de fer, potser es faria al vestíbul.

En quant a les dotacions TAC, informen que están a punt d’arribar els ordinadors portàtils de
5è. També que reemplaçaran les pissarres digitals per panells interactius (un total de 18). Están
mirant de com es podrien reaprofitar les pissarres digitals. Cal saber quina quantitat són de
l’AFA i les que siguin de Consorci, on reubicar-les… Recol·locar-ne algunes per l’escola
(Biblioteca, aula xalem, Menjador, vestíbul…)
També vindran 4 armaris d’emmagatzematge per als ordinadors portàtils.
Veuen que, al treure les pissarres digitals les parets on estaven collades están en força mal estat
i que el Consorci, sembla ser que no les arreglarà. Plantegen la idea de fer una brigada de
famílies per a poder pintar i arreglar aquestes parets.

Pel que fa al mobiliari d’Infantil5, està pendent d’arribar.

Informen que l’ampliació de la xarxa WiFi de l’escola ja està feta.

L’AFA exposa que:
Estem pendents de l’aparcament dels patinets (cal acabar el procés d’homologació per part
del Districte).

Es pregunta que volen fer amb les entrades esglaonades per al tercer trimestre i els cursos
que vindran. A moltes famílies els va bé, però també és cert que per a moltes d’altres, tenir
germans en diferents horaris fa tenir estones d’espera que no tenien abans. Des de l’escola
valoren positivament l’experiència ja que aquestes entrades i sortides son més relaxades i que,
per això, s’havien plantejar continuar d’aquesta manera.
Es posa sobre la taula que les entrades siguin flexibles i no esglaonades, que permetin anar
entrant mica en mica i sense aglomeracions.
Les famílies de infantil demanen poder tornar a entrar al passadís el curs vinent a deixar i
recollir els seus fills i filles (recuperant la proximitat amb les Mestres).

Aprofitant la festa de Sant Jordi de l’escola i la recuperació dels tallers, des de l’AFA es farà una
mica de festeta aprofitant el Barrufallibres i, per als més petits (com a festa de benvinguda que
no han tingut els anys de pandèmia) farem una mica de xocolatada al pati de l’escola. L’escola
dona l’OK.

Seguim sense notícies de l’avaria de la caldera.

Informem de la posada en marxa del concurs de cuina per al proper curs.

Pel que fa al tema dels Blocs, están mirant de fer si les famílies es poden subscriure als blocs
per tal de poder seguir millor les entrades que es vagin fent.

Es convoca el proper Consell Escolar del curs per al 16 de juny del 2022

3. INFORMACIONS DE L’AFA



Pel que fa al tema de la Seguretat en el Transport Escolar s’informa que s’estan fent les
gestions per a que, la única empresa trobada que ofereix serveis amb 3 punts d’anclatge
(IZARO), ens pugui pasar un pressupost d’una sortida estàndard, per a poder comparar el cost
del servei i poder calcular que suposaria a nivel econòmic per a l’AFA i per a les famílies. Cal ser
conscients que aquesta empresa no té tota la flota d’autocars adaptat amb 3 punts d’anclatge i
que podria ser que en alguns serveis no es pogués asegurar els tres punts d’anclatge per a tots
els infants. Pel que fa als alçadors (que seria un altre tema a parlar), l’empresa no els posa i
hauríen de ser l’escola o les famílies que els proporcionessin. En tot cas, durant el servei, i si
aquest és de tot el dia, podrían quedar emmagatzemats al maleter de l’autocar. En el cas d’un
servei per hores puntual (per exemple de 9h a 10h i de 15h a 16h), els alçadors no es podrien
quedar al maleter de l’autocar i caldria pensar en que es fa amb ells mentre els infants fan
l’activitat. Caldria pensar també com s’adquireixen entre 200 i 300 alçadors, on es guarden de
l’escola, qui són els encarregats de posar-los al matí a l’autocar i recollir-los per la tarda i
tornar-los a l’escola…
S’informa que hi ha un grup de Whatsapp d’algunes AFES del barri (Arts, Ítaca, Lavínia,
Pràctiques i Proa) que ho están mirant i, es convida a que aquelles famílies que estiguin
interessades en el tema i vulguin participar, puguin afegir-se a aquest grup. Noemie Travier i un
parell o tres de famílies que vulguin es posin a aquest grup i que facin la representació de
Barrufet i que ens vagin informant dels processos que van fent.
Farem un Excel comparatius de preus de 2 o 3 anclatges (empresa actual i la resta).

Posem sobre la taula que, les comissions de l’AFA, en principi, tenen autonomía d’acció per
prendre les decisions que els afectin. Hi ha coses que cal consensuar a les trobades mensuals,
però que hi ha d’altres que, potser no cal que hi passin.

Demanem que demà, a la festa de primavera-Sant Jordi, aprofitarem per a fer Publicitat de l’AFA
i cal que les comissions estiguin representades.

3. COMISSIONS

Economia:

Tot bé.

Temps de migdia:

Exposen que el concurs de cuina ja està en marxa (hi ha tota la informació al web de l’escola) i
que, de moment han escrit a la comissió 4 empreses interessades.

També que el proper tema que la comissió posarà fil a l’agulla será l’ús de l’espai del menjador
de 1er i 2n, una afectació que cal resoldre de cara al curs vinent.

Informen que hi ha hagut canvis de monitores a tres grups de l’escola. Valoren que hi ha hagut
molts canvis en el grup de 5è.

Comunicació:

Pel que fa al Barrufallibres (intercanvi de llibres per Sant Jordi) s’ha quedat a les 15’30h per
organitzar la festa que farà també una miqueta de festa de benvinguda a les famílies dels
petits… amb xocolatada, conta contes, ball de la Fumerola, venda de samarretes, etc. Fan crida
de gent per a poder ajudar a organitzar la festa per a les 16’30h.

En quant a la revista, informen que aquesta està en marxa, que sortirà el 5-6 de juny i que cal
fer un article de l’AFA.

Acollida i cangur:



Pel que fa al Casal del mes de juny, informen que des de la comissió, faran, en breu, unes
preinscricions per a veure si hi ha demanda. Aquestes preinscripcions seran per a poder fer la
previsió de places i, aquest any, seran nominatives (per tal de no trobar-se com l’any passat que
comptaven amb més infants inscrits dels que hi va haver).

Exposen que estan pendents encara de l’allargament de les tardes del setembre. Ens aniran
informant.

Casal d’estiu:

Informen que del 23 d’abril al 8 de maig començaran les preinscripcions per al casal d’estiu
d’enguany. Les dates, els torns i preus finals del casal ja estan publicats i els preus es
mantenen.

Exposen que tot l’aspecte organitzatiu ja està en marxa i que en Pascu ja està tancant les
sortides que es faran. Pel que fa a les beques, preveuen que aquest any seran complicades
perquè son online i que van amb un pin associat a l’IDALU. Això pot dificultar, per a algunes
famílies la seva sol·licitud.

Web:

No hi ha novetats.

Activitats en horari no lectiu:

Informen que han començat les valoracions de les que s’han ofert aquest curs i de quina ha
estat la rebuda per parts dels infants i les famílies.

Exposen que estan començant a plantejar les del curs vinent (a grans trets hi haurà 5 activitats
per als petits: una esportiva, una musical, juguem entre sons, ioga i circ, 5 per a mitjans:
alguna activitat en angles, artesanía, danses urbanes i teatre musical, i a grans: básquet,
literatura digital, danses i teatre musical a més les d’aquest any.

Informen que ja han fet el retorn del curs passat de les AHNL a la quota del gener en forma de
descompte.

Festa fi de curs:

Informen de com estan anant.

Pel que fa a les samarretes, la venda va anar molt bé (ja està tot pràcticament venut, només
queden algunes talles d’adults). Es plantejaran una segona tirada si hi ha molta demanda (faran
una consulta). I ja veuran que faran amb les samarretes amb la estampació equivocada.

En quant a la cursa, el tema de l’assegurança dels infants que no la tenen, agafaran una
assegurança (90€) per cobrir aquells que no están coberts per l’AFA. Pel tema recorregut, des
del Districte han acceptat que sigui el de sempre. Faran polseres i faran crida de voluntaris (fan
falta unes 25 persones). Estan aclarint el tema de les aigües i la fruita.

Encara no han acabat les fotos dels grups i per tant ho están enllestint. En quan ho tinguin es
posaran a la venda juntament amb les de carnaval.

Pel que fa als espectacles, ja tenen lligat la Colla de diables i tabals, el grup de rock de famílies
Barrufet Band, el grup de versions JoanMirock i el Punxa Discos, és a dir, ja tenen tots els
espectacles lligats. També l’equip de so i el técnic.



Des de bar, han contactat ja amb la DAMM per les barres i els tiradors i el celler. Falta fer el
contacte per les planxes i trobar els fanalets. Proposaran fer servir gots reutilitzables com els
darrers anys.

Des de rifa informen que han fet molts contactes i ja tenen diferents propostes a repartir
(Abacus, Macba, forns, granges escoles…). Estan ja en marxa amb els vals per als premiats, per
a tenir-ho enllestit pel juny.

Pel que fa als tallers, están ja molt lligats també i aquesta any hi haurà tallers de graffitis,
henna, pont de mico, guixos, pinta cares, circ,espai de joc de petits ofert per Tata Inti…). Estan
acabant d’organitzar tot el tema dels tallers (voluntaries, torns, etc.).

La comissió de decoració ha passat unes propostes de decoració a la comissió de la festa i
estan molt engrescats. Faran propostes pels infants de totes les comunitats, per recuperar la
participació de la canalla en la elaboració de la decoració. per altra banda, volen intentar
reutilitzar el màxim que hi hagi per l’escola… Falta acabar-ho de lligar amb l’escola.

Inclusiva:

Informen que ja tenen força a punt el Barrufacrispetes, pel proper 26 de maig, i que faran un
curt pels més petits i una peli pels més grans, amb sopar de carmanyola.

El contingut de les pel·lícules serà sobre la temática del medi ambient (altre tema que va sortir a
l’enquesta).

Recordem que el proper dimarts hi ha la xerrada sobre la salut mental.

4. TORN OBERT DE PARAULES

S'exposa que cal demanar que revisin els lavabos dels infants perquè están molt malmesos
(Consorci), sobretot les fustes que estan bufades, etc.

Es convoca la propera Trobada Mensual de Famílies (Junta Ampliada) per al 12 de maig de 2022
a les 21h de manera Virtual.

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

https://escolabarrufet.cat/afa/
mailto:ampabarrufet@gmail.com

