
 

 

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

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 14 

DATA: 20/10/2021 

LLOC: Videoconferència  https://meet.google.com/vpy-mroy-mix 

HORARI: 18.30h – 20:00h  

ASSISTÈNCIA:  

Jessica Saduskie, Elisabeth Notivoli, Anna Martinez. Es detalla l’assistència de les delegades al punt 

2. 

 

EXCUSATS:  

Paco Serrano, Sara Giráldez, 
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1. Lectura i aprovació acta de junta anterior.  

Es procedeix a la lectura de l’anterior acta de Junta del 9 de juny i s’aprova sense cap 

esmena.  

Hi ha una errada en la data de finalització del nou edifici ja que el més segur sigui pel curs 

2024-2025. 

2. Presentació nova junta de delegades.  

Fem les presentacions de la Junta directiva de l’AFA. Fa dos anys que som: la Jessica com a 

presidenta, l’Elisabeth com a vicepresidenta, l’Anna com a secretària i el Paco com a 

tresorer. 

Donem torn a les delegades per a que es presentin:  

- Marina Moncal, delegada de P3 i 4rt. 

- Anabel Romero, delegada de P4, 3er i 6e. Pertany a la comissió de socialització de 

llibres. 

- Bibiana Morales, delegada de P3B i pertany a la comissió de menjador. 

- Mari Carmen de Dios, delegada de P4. 

- Marta Teixidó, delegada de 6e i P4.  

- Tatiana, delegada de 2on. 

- Gemma Fló, delegada de 6eA. 

- Emily Burgos, pertany a la comissió de menjador. 

- Khadija, delegada de 5e. Pertany a la comissió d’espai familiar. 

- Noemí Garcia, delegada P4B i pertany a comissió de festes i carnestoltes 

- Silvia Martinez, delegada de 4rt A. 

- Marti Tort delegat de 2on ESO i la Marta, delegada de 5eB i pertany a la comissió 

d’edifici i consell escolar. 

- Cindy, delegada de P3B. 

- Anna Ceballos, participa al consell del districte 3 municipal. Pertany a la comissió de 

families i de festes. 

- Sandra Ferrando, delegada de 1A 

- Marta Morell, delegada de 4rtB 

- Mireia Busqué, delegada de 3er. Pertany a la comissió de families. 

- Ana Subias, delegada de 6eA 

- Nuria Vilella, delegada 1erB. 



- Jose Luis, delegat de P3. 

- Nersa, delegada de 2onA.  

- Anna Ramón, delegada de P5. Pertany a la comissió de Sostenibilitat i de Comunicació.  

- Munia, delegada 2onB. Pertany a la comissió de menjador, al consell escolar i a la 

comissió municipal de menjador que penja del consell escolar municipal. 

- Mercè, delegada de 3erA. Pertany a la comissió de colònies. 

- Mariana, delegada de 5e. Pertany a la comissió d’horari escolar. 

- Ana Moreno, delegada de 3erA. 

- Míriam Humet, delegada de 1erESO B. Pertany a la comissió de menjador i comissió 

mobilitat 

 

3. Funcions de la persona delegada i comissions. 

S’expliquen les funcions de les delegades, la principal és que fa d’enllaç entre famílies i 

escola. L’escola t les dades de les persones delegades per tal que es puguin comunicar 

escola – família en coses urgents o que requereixen de immediatesa. Hi Ha el grup de 

WhatsApp de delegades per poder fer comunicats de l’AFA o resoldre dubtes urgents.  

S’explica el perquè es important tenir el registre de socis de l’AFA, tant per l’assegurança 

com per la socialització de llibres.  

Xarxes que tenim: facebook, Twitter, Instagram i canal de Youtube. Totes les comunicacions 

es pengen al bloc. 

Les reunions de junta és on podem debatre entre tots, més que no als grups de WhatsApp i 

fer servir més les comissions que tenim. 

Per temes delicats, personals tenim el mail del l’AFA. També demanem que no es facin 

servir els WhatsApp personals de la Junta, sempre és millor fer-ho per mail de l’AFA. 

Com a delegades sou els representants del vostre curs i teniu total autonomia per parlar 

amb l’Escola i/o amb la junta de l’AFA. 

Moderar els grups de WhatsApp, s’explica que s’ha de fer bon ús dels grups de WhatsApp. 

Es van enviar els enllaços per formar part de les comissions, la Nersa pregunta quan es farà 

el poder formar part de les comissions. Passarem en breu el formulari per poder formar part 

de les diferents comissions. 

En aquestes reunions és on es poden resoldre els dubtes que tinguin les families dels 

diferents cursos.  

Presentem les comissions:  

- Comissió de menjador, s’encarrega de fer un seguiment del servei de menjador, fa 

visites periòdiques i vetllla pel bon funcionament de l’hora de dinar. 



- Comissió extraescolars que organitza les extraescolars i resol problemes que hi pugui 

haver amb les activitats. 

- Comissió de festes que s’encarrega juntament amb l’escola d’organitzar les festes de 

l’AFA. 

- Comissió families per fer xerrades, sortides fora de l’horari lectiu per conèixe¡’ns fora de 

l’escola. 

- Comissió espai familiar, es fan classes de català, informàtica, per fer comunitat.  

- Comissió de colònies, que organitza activitats per poder recollir diners per les colònies 

dels teus fills. 

- Comissió de mobilitat, no està activa, pretenia que les families anessin a l’escola amb 

bici, a peu, patinet. Com a AFA formem part del camí escolar, es fan accions 

pedagògiques. 

- Comissió de comunicació, s’encarreguen de les diferents Xarxes, blog, cartells.  

- Comissió socialització de llibres. Manteniment dels llibres, folrar, indexar. 

- Comissió horari escolar, grup de treball per valorar la jornada escolar. 

- Comissió edifici, es va crear per lluitar per a lluitar pel nou edifici. Un cop aconseguit el 

seguiment de la construcció es fa des de la Junta Directiva. 

- Comissió pati, per tal de millorar el pati juntament amb l’escola. 

- Comissió sostenibilitat, es va crear el curs passat amb la finalitat de conscienciar sobre el 

canvi climàtic, sobre ser una escola més sostenible i residu zero, per anar cap a una 

escola verda 

- Comissió Carnestoltes, s’explica que sortim a la rua infantil del diumenge un any sí i un 

any no i que enguany no es sap si es sortirà o no per la pandèmia. Que hi ha uns diners 

reservats de la rúa de l’any anterior que s’havia de cel·lebrar el 10è aniversari però no es 

va poder, a part del pressupost del curs actual.  

A cada comissió hi ha un representat de la Junta per tal de fer de nexe entre la comissió i la 

junta de l’AFA. Es demana que hi hagi un parell de persones que facin de representants de 

cada comissió per facilitar la comunicació. La junta hi pot col·laborar però no 

necessàriament. 

Ens pregunten si es farà Concert de Nadal, aquest any no es pot pel tema COVID. 

S’explica que hi ha comissió de menjador de la Pepeta i que la Múnia està a la comissió de 

menjador del consell escolar 

L’Elisabeth està al consell escolar municipal i al consell escolar de l’escola.  

L’Anabel pregunta si les families que no són sòcies paguen més quota de llibres, confirmem 

que és així.  

La Sandra pregunta sobre la jornada continua, que hi havia una reunió el mes d’octubre. 

Expliquem que no hi ha representant. Ens han informat que es farà una comissió tècnica des 

de l’ajuntament per tal de valorar els diferents horaris 



 

4. Menjador. 

S’ha explicat al punt anterior.  

5. Nou edifici. 

Expliquem que les obres d’enderroc van començar el 14 d’octubre i es preveu que durin 

entre 3 i 6 mesos. Després començarà la urbanització del terreny que es pot fer 

paral·lelament a la construcció del nou edifici i rehabilitació de les naus que s’han de 

conservar. Ens diuen que seran uns 15 mesos per tal que el terreny estigui urbanitzat i el 

nou edifici estigui construït. 

La Junta Directiva fa un seguiment dels terminis per tal que no s’endarrereixi  la construcció 

de l’edifici.  

De moment no hi ha la redacció del projecte del nou edifici, s’està fent seguiment per tal 

que es faci. 

Es fan obres a l’Auró per adequar els espais a la secundària. 

No esta contemplat que hi hagi Batxillerat. 

6. Eleccions consell escolar. 

El consell escolar és l’òrgan de govern del centre on estem representats tota la comunitat 

educativa. 

Els càrrecs del consell escolar es trien a través d’eleccions, l’any passat no es van fer pel 

tema Covid i es van ajornar per aquest curs.  

Hi ha 4 representats de mares i pares i una de l’AFA. Aquest any s’han de renovar tres 

càrrecs. Un d’aquests serà un alumne de l’ESO. El procés electoral s’inicia el 2 de novembre. 

La Munia explica que les sortides s’han d’aprovar al CE. Tot el funcionament de l’escola ha 

de ser aprovat en el CE. També hi ha comissions: econòmica, de menjador... 

Les reunions es fan cada dos mesos. El representat de l’Ajuntament no solen venir a 

aquestes reunions. 

El tema dels grups bombolles per exemple també s’ha decidit en consell escolar. 

7. Precs i preguntes. 

 

La Sandra explica que a les hores d’entrada i sortida a l’escola es fan “taps”. Creu que hauria 

de funcionar d’una altra manera. Es comenta que es parlarà amb l’escola.  

L’escola ens respon sobre els col·lapses a les entrades i sortides. Que entre el 21 i 22 

d’octubre es pintaran línies al terra de la zona de la pasarela per tal de fer-ho més 

"circulable" 



La Mariana pregunta si es possible que els alumnes que volen llegir o fer tasques de l’escola 

a l’hora de menjador. Es preguntarà a l’escola, ja que sembla que alguns alumnes de 6e ho 

fan. 

L’escola ens respon sobre els deures o lectura a l'hora del menjador que tot just el mateix 

dia 20 d’octubre  es va tornar a obrir l'espai on podran anar els alumnes a llegir o fer 

dibuixos, deures, etc 

L’Ana Subias comenta que els nens no poden portar motxilla de rodes, van molt carregats i 

mes ara amb l’ordinador i hi ha families que s’han queixat. També ho comentarem amb 

l’escola.  

L’escola ens respon el 21 d’octubre: sobre les motxilles de rodes. S'ha indicat als alumnes 

que els que la portin, un cop entrin als mòduls les agafin a mà, ja que fa malbé el terra dels 

barracons, que és com una catifa. Però es recorda que segons el document d'inici de curs 

no està permès portar-les. 

L’Anabel comenta que hi ha queixes de que l’aigua es calenta, expliquem que es del temps i 

que hi ha una gerra. 

La Mercè comenta que hi ha nens i nenes que a tercer si que porten per fer deures i 

dibuixar a l’hora del pati. També ens pregunta sobre la distribució dels WC. Ho preguntarem 

a l’escola. Així com el tema de neteja, covid.  

Sobre la distribució dels WC: preguntem a l’escola i ens responen el 21 d’octubre que els 

serveis (WC) no estan separats per gènere, degut a les noves normatives i recomanacions 

d'adoptar postures més tolerants amb els rols de gènere. Es vigilarà en mesura del possible 

la neteja, però s'ha de treballar també amb els nens i nenes.Es tanca la sessió a les 20:00 h. 


