ACTA TROBADA MENSUAL DE FAMÍLIES (JUNTA
AMPLIADA) MAIG 2022
Dia: 12 de Maig de 2022
Hora: 21:00h
Lloc: Videoconferència
Persones assistents:
Neus Agueda, Aida Aguera (Comissió Casal d’estiu / Junta Petita), Marta Alcober (Junta Petita), Fidel
Bellmunt, Jaume Bellmunt, Mireia Bernadàs, Trinidad Bravo (Junta Petita / Comissió Economia), Mireia
Collado, Cristóbal Delgado, Seyla de Francisco (Comissió Casa d’Estiu / Comissió Inclusiva), Gerard De La
Asunción, Ivan Febrer (Junta Petita), Isabel Fontanet, Aida Fortuny (Comissió Festa Fi de Curs), Elena
Galvani, Alicia Gámiz, Erundina González, José Luis Gómez (Comissió Comunicació / Web / Junta Petita),
Maria Jesús Herrera, Laia Jaén, Britta Jensen (Junta Petita), Maria Mallo, Pilar Nus, Xènia Orfila, Anna
Puig, Pau Roldán (Comissió Festa Fi de Curs), Noemie Travier, Albert Torrent (Junta Petita / Comissió
Acollida i Cangur), Elvira Vargas (Comissió Festa Fi De Curs), Oscar Vidiella, Judit Zapater.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA TROBADA MENSUAL DE FAMÍLIES D’ABRIL DE
2022
S’aprova.
2. INFORMACIONS DE L’AFA
S'informa que, en relació a l'horari del setembre del curs 2022-2023, i en relació al que proposa
l'AFFAC, intentarem que l'allargament de 15'30h a 16'30h, estigui cobert al màxim amb les i els
nostres monitores que atendran els infants al llarg del curs.
3. COMISSIONS
Economia:
Encara no s’han reunit, ho faran abans d’acabar el curs per tancar el curs. En general tot està
en ordre.
Temps de migdia:
Exposen l’estat del concurs de cuina. Les empreses encara tenen uns dies per a poder presentar
projectes. Estan molt posats i centrats en el procés. De moment, han mostrat interes 3 o 4
empreses que ho estan valorant. Ecoarrels i valors ja han presentat projecte. El termini de
presentació de projectes acaba el 30 de maig.
Es centraran, com a comissió, en l’ús de l’espai del menjador de 1er i 2n. S’exposa en la trobada
la situació del canvi (derivat per la pandèmia), la logística del que significa el fet de no poder
utilitzar aquest menjador, com estan organitzades les classes… Des de la comissió no veuen clar
no poder utilitzar aquest espai com a menjador i en canvi, des de l’escola, volen mantenir l’espai

“Xalem” (ubicat en l’espai de menjador de 1er i 2n). Informen que s’han reunit com a comissió i
que estan buscant solucions per a poder oferir els dos serveis. Una possible solució per al curs
2022-2023, i aquest mes que queda faran proves serà fer 2 blocs de 40+40 alumnes en cada
torn de menjador de dalt i mirar encabir, per una banda 1 grup més a cada torn i els altres 2
grups a l’aula de ciència, la que queda més a prop del menjador ja que sembla que aquest espai
no es fa servir tant ja que es fa ciència a les aules i al jardí. Provaran aquesta organització
aquest final de curs i valoraran a la propera reunió de la comissió (mes de juny) com ha anat i si
és una possible solució per endavant. A nivell de cuina i menjador de dalt s’ha resolt amb la
cuinera extra. La idea és acabar el curs amb una decisió presa sobre el que es farà el setembre.
Comunicació:
Pel que fa al Barrufallibres i la festa de benvinguda, des de la comissió fan una bona valoració,
molt positiva tot i la precipitació. La gent va gaudir molt i creiem que estaria bé per instaurar-la
i mantenir-ho al llarg dels anys.
En quant a la revista, informen que aquesta està en marxa, el continguts ja estan pràcticament
enllestits, i l’escola del treball (maquetació, edició i impressió) tenen el treball a punt per anar
sobre el previst. Es preveu que la revista sortià el 5-6 de juny
Posen sobre la taula que cal un relleu com a comissió ja que 2 dels 3 membres marxaran aquest
curs o el que ve.
Acollida i cangur:
Pel que fa al Casal del mes de juny, ja han fet la inscripció i informenque encara sobren algunes
places.
En quant a l’allargament de les tardes del setembre, exposen que van contactar amb les
mestres de la comissió i des del consorci els diuen que l’escola és la que es farà carrec d’això
dotant-les de diners per a que siguin elles les que contractin les empreses de lleure. En el
nosyre cas, segurament s’optarà per a contractar els monitors de l’AFA i que, si es pot, es
pagarà a ratio d’1 monitor per cada 16 nens. Informen també que Promoesport, l’empresa de
les AHNL s’ha ofert a fer un mini casal esportiu per a aquestes dates.
Casal d’estiu:
Informen que van tancat les preinscripcions per al casal d’estiu d’enguany. La 1era i 2a setmana
ja estan plenes i amb llista d’espera, la 3era pràcticment plena i les altres es van omplint mica
en mica. Informen que consultaran l’ampliació de places per a les 2 primeres setmanes
(sobretot pel que fa al tema de l’homologació). Pel que fa als cursos, informen que els infants
inscrits son sobretot d’I-3 (el que més),I4 i I5 i que va baixant la resta de cursos.
Exposen que, pel que fa a tot l’aspecte organitzatiu, van arrodonint pressupostos, sortides i
excursions, que l’equip està treballant. També que estan acabant de tancar el tema beques.
Informen que en breu faran la reunió informativa de les famílies (prevista pel 23 de maig).
Web:
No hi ha novetats. Informen que cal relleu en els membres de la comissió
Pel que fa al tema dels blocs, informen que no els porta la comissió web sinó l’escola. Des de la
comissió se li va comentar a la mestra de referència que ho va traspassar a les mestres de
l’escola.
Activitats en horari no lectiu:

Exposen que estan tancant el curs i que les activitats acaben el 31 de maig. També que cada
entitat decidirà si fa portes obertes per a les famílies.
Informen que han començat les valoracions de les activitats que s’han ofert aquest curs i de
quina ha estat la rebuda per parts dels infants i les famílies. Destaquen la poca participació de
les famílies a l’enquesta de valoració del curs (només un 35% del total). Aquesta enquesta els
permetrà mirar el marc normatiu de l’escola dels cursos (numero d’activitats ofertes a cada
curs, ratios, com es fan els pagaments…) i si s’ajusten a les realitats de les famílies. Exposen
que, si cal, el modifiquen i el presenten a la ampliada.
Exposen que estan començant a plantejar les activitats i les noves empreses pel curs vinent.
Exposen que seguiran amb Promosport i han afegit algunes noves activitats (previa a que passin
i s’aprovin en CE). Afegeixen una entitat nova “Ioga i Nens” que oferirà una activitat de ioga per
a tots els cursos, els de petits amb famílies. I estan mirant com encaixar l’activitat de
“Literatura digital” (jocs digitals amb un enfoc molt més positiu).
Expliquen que de cara al curs vinent caldrà reforçar el tema de les activitats en relació al suport
d’aquelles que compten amb infants amb NEE. Han prevista que pel curs vinent es necessiatrien
3 monitores mes i potser caldrà pujar la matrícula a les activitats dels 26€ (actuals) als 35€. En
paral·lel miraran si poden demanar alguna ajuda pública.
Festa fi de curs:
Informen de com estan anant.
Pel que fa a les samarretes, han fet 40 samarretes més (encarregades). Han previst fer
paradeta el dia de la festa però només amb aquell caràcter d’outlet. També faran una comanda
de bosses tote i boc and roll (amb el logo actual de l’escola, que ha de ser una comanda gran,
però que pot quedar per a altres anys).
En quant a la cursa, s’informa que en aquesta es pot acabar el que va sobrar de la festa de
benvinguda (galetes, sucs…) i que ho demanin al Dani. Des de la comissió faran crida de
voluntàries per donar un cop de mà el dia de la curs (ara hi ha 11) i cal arribar als 25. Ja tenen
les polseres i els dorsals fets. Només falta acabar d’enllestir qui obrirà l’escola (s’informa que
l’AFA té claus de l’escola).
Pel que fa a les fotos dels grups, informen que falten 3 grups per a fer la foto i que el Dani ja
està enllestint-ho.
Pel que fa als espectacles, ja està tot tancat i no hi ha novetats
Des de bar informen que els fanalets ja estan comprats, la planxa ja està llogada i el contacte
amb la DAMM fet. Caldrà obrir el tema dels torns dels voluntaris (graella), acabar de perfilar el
tema tiquets, el datàfon (que cal demanar-ho que ho miri el Dani) i acabar de definir els preus
(segurament pujaran una miqueta).
Des de rifa informen que estan molt posats i que tenen ja moltes propostes. Exposen que
tenen dubtes amb el format de publicació de premis i/o patrocinadors i si ho associen al número
de sorteig que hagi sortit… També com han de fer la rifa ja que a l’escaleta hi ha 30-45 minuts
per la rifa i es plantegen que segurament faran el sorteig de manera tradicional (potser els
premis més grans i la resta es pot fer a banda). Volen vendre ja els números del dia 1 de juny i
fins el dia 16 (com es va fer per nadal i guardar-ne alguns per vendre el dia de la festa). Des de
les famílies s’exposa que cal vetllar per a que cap família es quedi sense cap número.
Pel que fa als tallers, informen que ja tenen tots els taller encarrilats. Tenen el dubte del
suport del taller de grafitti si serpa a les portes reciclades que hi ha a l’altell, si el poden fer en
alguna paret de l’escola…).

La comissió de decoració ha obert la participació dels nens i nenens de totes les comunitats per
a elaborar ornaments pel dia de la festa. Informen que hi haurà un photocall (estan acabant de
decidir on s’ubica).
Pel que fa a l’espectacle de famílies, estan en marxa.
Finalment, en quant a la difusió de la festa i de la cursa (cartells, canva, Whatssapp, web…) es
posen en contacte amb comunicació per a que els donin un cop de mà.
Inclusiva:
Informen que ja tenen força a punt el Barrufacrispetes, pel proper 27 de maig, i que faran una
única peli “Arriety i el món dels remenuts”, amb sopar de carmanyola. Preveuen un petit
pressupost per a les crispetes. L’horari pensat serà 19’30h-20h acollida i 20h-22h película.
Pel que fa a la xerrada sobre la salut mental, presenten un petit pressupost per al monitor
disponible per acollir els infants. També es demana que es pugui tenir el material que es va
projectar.
Expliquen que ja tenen aparaulada pel novembre del 2022 la segona xerrada sobre les noves
masculinitats i que tenen un de pressupost de 150€ per a aquesta xerrada.
Exposen que pel que fa al monitoratge de la piscina extra de suport per els cursos que no entren
dins de les activitats del Consorci (I-5 i 2n) seguiran apretant i elevaran la consulta al Consorci
demanant quines solucions ens donen per tal de cobrir aquest monitoratge.
4. TORN OBERT DE PARAULES
Per a la festa de sisè i festa fi de curs, des del districte es veu que actualment només deixen les
cadires i les taules per a 1 festa. Des de sisè demanen com fer-ho perquè els cobren 700€ com
a despesa. Proposem d'intentar demanar una festa com a AFA i una altra com a Escola a veure
si així pot sortir millor.
ES FA CRIDA A NOUS MEMBRES DE FAMÍLIES PER A QUE ES VAGIN AFEGINT A TOTES
COMISSIONS JA QUE EN TOTES CAL UN RELLEU IMPORTANT.
Es convoca la propera Trobada Mensual de Famílies (Junta Ampliada) per al 9 de juny de 2022 a
les 21h al vestíbul de l’escola, una trobada “d’etiqueta” on cadascú pot portar alguna cosa per
sopar i per compartir.

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

