
ACTA DE REUNIÓ DE JUNTA DE L'AFA DE L'INSTITUT ESCOLA SALA I BADRINAS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

NÚM: 11

DATA: 20/04/2021

LLOC: Videoconferència

HORARI: 20:00-21:00h

ASSISTÈNCIA:

Jessica Saduskie, Elisabeth Notivoli, Ana Moreno, Ana Mª Subias, Cari Ramirez, Jordi Cantó, Lidia
Antón, Mari Carmen de Dios, Marina Moncal, Munia Pastor, Khadija Sahli, Marta Morell, Anna Mª
Rodríguez, Mariana Bimboni, Mireia Busqué, Marta Teixidó, Gemma Flo, Anna Berney, Sara Giráldez

EXCUSATS:

Noèlia València, Christina López, Laura Fontcuberta, Lidia Vidiella, Melania Nievas, Mireia Vázquez,
Miriam Humet, Marta Gascón, Anna Martínez, Martí Tort, Irene Surià, Xavier Riquelme, Gemma
Biosca, Núria Cerdà, Mercè Cama, Cristina Moreno

ORDRE DEL DIA

1. Extraescolars i Casal d’Estiu 2021

S’explica que el motiu de la convocatòria extraordinària de reunió de junta de delegades és per parlar de les

activitats extraescolars gestionades per l’Eina Cooperativa i del Casal d’estiu 2021.

Comencem per preguntar a les persones delegades qui utilitza les extraescolars que ofereix l’AFA.

Durant els últims mesos s’han produit un seguit d’incidents, com per exemple, que una activitat no es pogués

fer i no s’avisés a la família, la falta de comunicació i informació durant mesos, la falta d’iniciativa per tirar

endavant les extraescolars que es podien fer online, la falta d’una persona de referència, que no s’han iniciat

activitats que s’havien d’iniciar i que algunes d’elles no es desenvolupaven com havia de ser, com per exemple

l’anglès. A més a més, tot i que comprenem que la situació generada per la Covid no ha ajudat gens, tenien

treballadors en ERTO i una mala gestió interna, van començar un procés de reestructuració, que ha afectat a

aquesta entitat i no ens ofereix ni el servei ni l’atenció que necessitem i sobre tot que s’allunya de la nostra

filosofia.

A més a més, ha ocasionat una feina extra a la comissió d’extraescolars que ha hagut de fer un seguiment diari

de les activitats. Ens hem reunit amb l’Eina Cooperativa per que millorin, però no ha estat així. Tot això ha

generat desconfiança envers aquesta empresa i en diverses reunions mantingudes entre la comissió

d’extraescolars i la junta directiva de l’AFA s’ha valorat la necessitat de canviar d’entitat per fer les extraescolars

al centre.



Fem la consulta als assistents i per majoria de vots a favor s’acorda no renovar la col·laboració amb l’Eina

Cooperativa per fer les extraescolars al centre en acabar el curs 2020-21, i iniciar una nova col·laboració amb

l’entitat Unió Lleure, que s’iniciarà amb el casalet.

Pel que fa a les extraescolars, que si tot va bé es faran amb Unió Lleure, comentem que la intenció és passar un

qüestionari a les famílies per conèixer les seves necessitats i la seva opinió sobre les extraescolars, i que

necessitem el màxim de respostes per fer una bona proposta, que s’adequi a les necessitats de les famílies.

Expliquem una mica què és Unió Lleure. És una entitat de nova creació liderada pel referent que ja teníem,

l’Isma, que ja no col·laborava amb l’Eina Cooperativa, i que ens dóna màxima confiança per que coneix el

centre i l’AFA,  i part del seu equip estarà format per monitores que també són de referència del centre.

Començarem amb el casalet i el Casal d’estiu que es farà al centre.

A més a més, iniciem la col·laboració amb l’Esplai segle XX, entitat del barri també de nova creació, formada

per un grup de joves molt motivat. L’Esplai segle XX oferirà l’esplai a partir del mes de setembre els dissabtes a

la tarda i el Casal d’estiu de 4 setmanes al Casal del Segle XX amb opció de fer colònies. Un Casal obert al barri i

als nens i nenes de l’institut escola Sala i Badrinas.

Ambdues entitats col·laboraran, tindran un equip comú, tindran un centre d’interès comú, amb activitats

comunes, tot i que tindran propostes diferenciades. Unió Lleure farà el casal d’estiu al centre i l’Esplai segle XX

el farà a les instal·lacions del Casal del barri del segle XXI. A més a més ens han ofert la possibilitat d’utilitzar

espais del casal del segle XX, si els necessitem pel casal d’Unió Lleure que es farà al centre.

Així doncs, amb molta il·lusió iniciem dos nous projectes que ofereixen moltes opcions, en espais separats,

aquest curs ha de ser així per la covid, i els grups bombolla, però que acabarà essent comú. De manera que

cada família podrà triar apuntar als seus fills on li agradi més o el que li vagi millor.

Expliquem que es poden demanar beques pels casals d’estiu fins el dia 23 d’abril, s’ha de fer online i com que

no hi ha les opcions de l’Esplai segle XX i Unió Lleure, s’ha de marcar altres i enviar un formulari.

Ens comprometem a enviar informació sobre els dos casals el més aviat possible.

Informem que tenim altres temes a tractar però que farem la propera reunió de junta durant el mes de maig

per que no encara no els tenim tancats.

La presidenta tanca la sessió a les 21.00h i per a que així consti n’estenc aquesta acta com a secretària

Presidenta Secretària


