
ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DE DELEGADES DE L’AFA DE

L’INSTITUT ESCOLA SALA I BADRINAS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

NÚM: 18

DATA: 06/10/2022

HORA: 18:30-21:00

LLOC: MENJADOR ESCOLA

ASSISTÈNCIA:

Jessica Saduskie, Elisabeth Notivoli, Andrea Delmedico, Mar López, Cristina Moreno, Marta

Morell, Montserrat García, Anabel Romero, Ana Moreno, Mercè Tacón, Rafael Rodríguez,

Bibiana Morales, Emily Burgos, Noemí García, Lídia López, Berta Espinós, Elisabet Gómez, Anna

M. Rodríguez, Mireia Vàsquez, Anna Berney, Raquel García, Begoña Llamas, Munia Pastor,

Khadija Sahli, Anabel Salazar

EXCUSATS: Mercè Hierro, Paco Serrano, Anna Subías, Marta Teixidó, Mª Àngels Quadra, Lara

Reyes, Núria Quirante, Patrícia Pérez, Mª Luisa Sánchez, Cindy Poignard, Marta Gascón, Pedro

Rivilla, Martí Tort, Marina Moncal, Rosa Farré, Sandra Ferrando, Rosi Gutiérrez, Mª del Mar

González, Sara Giráldez.

REPRESENTACIÓ

COMUNITAT D’INFANTIL: I4 A, I4 B, I5 A, I5 B

COMUNITAT DE MITJANS: 1r B,2n A,3r B

COMUNITAT DE GRANS: 4rt A, 4rt B, 5è A, 5è B, 6è B

COMUNITAT DE JOVES: 1r ESO A, 2n ESO B, 3r ESO A, 3r ESO B

COMISSIONS: Extraescolars, Comunicació, Convivència, Famílies, Menjador, Consell escolar i

Socialització

ORDRE DEL DIA

1. Presentació i funcionament

2. Objectius del curs

3. Menjador

4. Valoració hora de lleure

5. Precs i preguntes
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1) PRESENTACIÓ I FUNCIONAMENT

Fem ronda de presentacions.

S'explica que els delegats són un nexe d'unió entre les famílies (grups classe), l'AFA i l'escola.

Es donen les indicacions pel bon funcionament de les comunicacions i possibles incidències: les

delegades són les administradores del grup, tenen autoritat per posar normes raonables i en

pro del bé comú, i si s'escau expulsar algun membre.

Recordem que:

- Els grups no tenen la finalitat d'exposar queixes o problemes personals

- Els delegats/des no són els secretaris del grup classe

- NO es poden posar noms d'alumnes, tutors, monitors etc com a mètode de queixa al

grup de WhatsApp

- Les notificacions importants de l'AFA tenen un format concret on s'indica AFA

INFORMA

Es demana als delegats/des que dinamitzin els grups classe per tal de que les famílies

s'impliquin més i per a que la informació arribi als grups.

Es sol·licita tenir en compte NO enviar missatges privats als mòbils dels membres de la junta, ni

de les delegades.

Algunes delegades comenten que degut a un possible caràcter sensible de la comunicació,

demanen que les famílies envïn missatges privats. Acordem que cada delegat a de buscar la

seva manera de contactar amb el seu grup classe i si sempre hi ha respecte, doncs es poden

enviar missatges privats als delegats que ho autoritzin, trucades o trobades si cal.

S'informa que properament es posarà en marxa el servei d'atenció al soci mitjançant un

telèfon de contacte i un horari presencial.

Seguidament s'informa del protocol a seguir en cas de possibles incidències individuals de les

famílies:

1) Parlar amb el tutor/a

2) En cas de que la resposta del tutor/a no ens sembli suficient, i en un temps raonable

sempre que es pugui, es parlarà amb direcció

3) L'AFA i les delegades, poden ajudar/assessorar/mediar en qualsevol moment que se’ns

requereixi però en cap moment podem actuar com a representants d’un soci en

particular.

Cal destacar, que tots els que actuem en qualitat de representant, en qualsevol àmbit

de l’escola, som els responsables de conèixer i vetllar per una correcta aplicació dels

protocols establerts. De demanar explicacions si s’escau i de posar els nostres recursos

a disposició dels tots els socis.
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2) OBJECTIUS DEL CURS

S’explica que la Jessica Saduskie, actual presidenta, i l’Elisabeth Notivoli, actual

sota-presidenta i secretària en funcions, al finalitzar aquest curs, presentaran la seva

dimissió.

Expliquen les seves sensacions, per una banda porten molts anys a l’AFA, aportant el

màxim de temps possible i de manera totalment altruista, com ha de ser.

Tot i això, i valorant molt positivament la seva participació, troben que els ùltims dos

cursos, especialment el 2021-2022 ha sigut molt extenuant com a junta de l’AFA.

Alguns motius són la falta d’autonomia de les comissions creades per fer feina en

diferents àmbits.

Així doncs, es demana en primer lloc una voluntària/ri per tal d’assumir el càrrec de

secretàri/a momentanentaneament, fins a que es convoquin eleccions.

NO SURT CAP VOLUNTARI/A

En resum, els objectius del curs són:

- Que totes les comissions funcionin autònomament i es passin els resums del

que s’està fent a les juntes de delegats

- Que surtin voluntaris, sobretot per a la comissió d’extraescolars, de

comunicació, de festes, de carnestoltes i mobilitat.

S’explica que si no s’aconsegueix l’autonomia aquest any, i pot ser els propers, no es

duran a terme p.e Activitats extraescolars (inclosos matiners), Festes de qualsevol

tipus, xerrades per a les famílies, etc

D’aquest neguit sorgeixen propostes per:

- Buscar voluntaris per a festes diferenciant per comunitats d’infantil, mitjans,

grans i joves

- Fer un esquema bàsic explicant totes les comissions que n’hi han i quines

feines fan

- Fer fora dels grups totes aquelles persones que NO poden ajudar mai, ni

organitzant, ni fent feines puntuals a les comissions

- Fer feina de difusió per part de les delegades per tal de que assisteixin a

l’assemblea general de socis, on s’aproven els pressupostos, on s'explicarà

l’estat actual de l’edifici, i es presentaran totes les comissions.

3) MENJADOR

S’explica l’ùltima visita de menjador on surten algunes reclamacions que es gestionaran

des de la comissió de menjador:

- No tenim clar que el percentatge de verdures sigui el correcte

- La manera de transportar el menjar fa que alguns cuinats no siguin bons
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- La fruita NO és de temporada, ni variada

- Sembla ser que el forn de l’escola Auró no s’ha canviat segons va indicar Sehrs

- Manquen safates al menjador de l’escola

- El rentat de mans d’ESO es fa amb alcohol hidroalcohòlic, sense que tinguin

permès el rentat amb aigua i sabó

- Les activitats programades no es veuen i es comenta que no ens poden passar

la planificació ja que és interna

Finalment, es comenta que s’ha rebut una proposta d’una manera per a que el menjar

que pot sobrar als alumnes, se’l puguin endur en tuppers per a la futura revisió a casa

de la familia.  Donarà resposta la comissió però en general no es troba que sigui

higiènic, ni pràctic.

4) VALORACIÓ HORA DE LLEURE

En línies generals, tothom ho ha vist com una extensió del lleure del menjador

5) PRECS I PREGUNTES

Durant la reunió es van generant converses i propostes que s'anoten en aquest punt:

- QUEIXA VOLEI A L’ESCOLA. Es comenta que en general les famílies dels

alumnes que fan Volei no estan contents i volen anar a l’Auró a realitzar

l’activitat. S’indica que la comissió d’extraescolars ho parlarà amb Unió LLeure

per tal de canviar l’espai

- PETICIÓ CONCERT DE NADAL AMB LES FAMÍLIES. Es comenta que la intenció

d’aquest any de l’escola, és fer un concert “diferent” ja que consideren que els

alumnes no gaudeixen del concert, perquè sempre estan entre passadissos, i

comporta molta feina per ells i els tutors que després no poden gaudir.

Sorgeixen famílies que demanen que se li demani a l’escola de poder fer un

concert de nadal, com abans del covid, per poder viure-ho els que no han

viscut, i per a poder gaudir tots plegats, troben que és un aconteixement molt

important al Sala i Badrinas.

Es fa una votació amb la qüestió: VOLEM FER UNA PETICIÓ A L’ESCOLA PER A

QUÈ FACIN UN CONCERT DE NADAL AMB LES FAMÍLIES?

Surt aprovada amb 10 vots a favor, i 5 abstencions

Acte seguit, es demanen voluntaris per ajudar a l’escola el dia del concert i 9

persones s’hi ofereixen.

Quedem doncs en què FAREM UN ESCRIT dirigit a l’escola que enviarem al grup

de whatsapp de delegats i si tot és correcte s’enviarà a l’escola.
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- Queixa paral·lela, comenten que a I4 s’hi troben que han de donar tota la volta per a

poder accedir a la part superior de l’escola. S’explica que això sempre ha estat així per

seguretat i comoditat interna escolar. El que passava durant el COVID ha estat tot

“excepcional”

- Surt una proposta d’una representant per fer piscina al CLUB NATACIÓ RUBÍ, ja que hi

van molts del seu grup/classe, s’explica que el cost de l’autocar + monitor autocar,

incrementaria moltíssim el preu, igualment la convidem a que participi a  la comissió

d’Extraescolars.

- També demanen un segon idioma d’extraescolars, es torna a convidar a la comissió

d’extraescolars

- S’explica què és la Pepeta i es comenta que es farà una roda de premsa davant de

l’Ajuntament per parlar de les retallades en educació, la falta d’inversió…i es demana

que s’animi a les famílies a anar-hi per fer pressió.

Finalment, i per unanimitat, acordem que la part d’edifici que s’ha comentat sigui confidencial i

no s’exposi en aquesta acta per tal de poder-ho explicar a totes les famílies el dia de

l’assemblea general de socis.

Es cita l’assemblea pel dia 08/11

ES TANCA LA SESSIÓ A LES 21:00h
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