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

L’INSTITUT ESCOLA SALA I BADRINAS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

NÚM: 20

DATA: 25/01/2023

HORA: 18:30-20:45

LLOC: MENJADOR ESCOLA

ASSISTÈNCIA:

Jessica Saduskie (presidenta AFA), Enric Martínez (secretari AFA), Rosi Gutiérrez (5èA,), Bibiana Morales (I4B),

Ana Moreno (2nA, 4tA), Marta Teixidó (1r ESO A), Emily Burgos (1èB), Noemi (I5B), Susana Álvarez (I4A),

Marina Moncal (I4A, 5èB,) Anabel Romero (I5A), Ana Subías (1r ESO B)

EXCUSATS: Marta Morell, Raquel García, Andrea Delmédico, Montse García, Naila Chekami, Rosa Farré, Nuria

Quirante, Patricia Pérez, Elisabet Gómez, Jordi Cantó, Jennifer Jiménez, Àngels Cuadra, Munia Pastor, Mª

Carmen de Dios, Rafael Rodríguez, Lara Reyes, Begoña Llamas, Mari González, Merce Talón,,

ORDRE DEL DIA

1. Renovació junta directiva de l’AFA

2. Situació estat de les obres del nou edifici

3. Festa Carnestoltes

4. Festa final de curs

5. Menjador

6. Subvencions activitats AFA

7. Convivència i atenció a la diversitat

8. Valoració avançament curs escolar

9. Precs i preguntes
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1) RENOVACIÓ JUNTA DIRECTIVA DE L’ AFA

Es recorda a les persones assistents que aquest any hi haurà renovació de la junta de l’AFA.

La idea és que durant el mes d’abril es presentin candidatures i al mes de maig es realitzin

eleccions per tal d’escollir els nous membres de la junta directiva de l’AFA, i es ratifiqui en

Assemblea Extraordinària de Socis.

Es comenta entre les persones assistents si algú vol presentar-se, i de moment no hi ha cap

candidatura.

2) SITUACIÓ ESTAT DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI

Segons l’última reunió mantinguda amb la Direcció dels Serveis Territorials del Departament

d’Educació, l’Ajuntament, la Direcció del centre i la Comissió de Seguiment de les Obres de

l’Institut Escola, es va comentar que durant la primera quinzena del mes de gener sortiria la

licitació del projecte d’arquitectura. A data d’avui encara no ha sortit la licitació

corresponent.

A la reunió es comenta el malestar que això genera, i es considera que seria necessari fer

constar aquest malestar d’una manera pública i de cara a tothom.

S’acorda que mitjançant les delegades es faci un sondeig als diferents grups dels cursos per

tal de conèixer l’opinió de la resta de famílies, i escoltar les diferents accions i disponibilitat

per tal de realitzar diferents protestes.

Es comenta que a l’hora de realitzar protestes, s’ha de tenir en compte el dia a dia i les
necessitats dels edificis actuals.

Es parla sobre l’endarreriment de les obres de millora de l’Auró que estan previstes fer l’estiu
i dels desperfectes (humitats, pintura que cau) que s’ha notificat on correspon per que ho
arreglin el més aviat possible. I de que es posarà un mòdul al pati per l’aula de Tecnologia
per falta d’espai amb el que el pati de l’Auró quedarà reduït.

3) FESTA CARNESTOLTES
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Tal i com es va dir a l’Assemblea d’inici de curs, aquest any no es sortirà a la rua de carnaval

amb la resta d’escoles, degut a que no van sortir voluntaris per organitzar tota la feina que

comporta la comparsa de carnestoltes (disfressa, carrossa, coreografia).

Abans de Nadal, la comissió de festes va proposar a la junta de l’AFA fer una festa a l’escola

per celebrar el carnestoltes. Per falta de temps, es va fer una votació al grup de delegades on

es va aprovar aquesta fer una festa de carnestoltes a l’escola i destinar 750€ del pressupost

d’aquest any de carnestoltes a la festa. De cara al curs vinent es tornaria a pressupostar

l’import previst per la comparsa.

Des de la comissió de festes s’està treballant per realitzar la festa de Carnestoltes pel dia

17/02/2023. Encara estan pendents de tancar el tema, però hi ha la intenció de contractar

algun tipus d’animació, realitzar algun concurs relacionat amb el carnaval i disposar de

berenar per la gent que s’apunti.

Es comenta que si fan falta voluntaris per la decoració de la festa que es demani ajuda a les

famílies a través dels grup de delegades.

4) FESTA FINAL DE CURS

Es comenta que les famílies de 6è han demanat fer la festa de comiat de 6è el divendres

16/06/2023. A la reunió de junta (X) es va acordar que les famílies i la comissió de festes es

coordinarien per no solapar-se.

Per tant, la festa final de curs no pot coincidir amb aquesta data i es parla de fer-la l´últim dia

de curs ja que el cap de setmana és més complicat que vinguin les famílies.

També es comenta que degut a les dates en les que està previst fer la festa de final de curs,

s’hauria de començar a mirar la necessitat de llogar/demanar els diferents recursos que es

necessitin. Són unes dates que coincideixen moltes festes tant escolars com festes de barris i

per tant si hi ha algunes necessitats especials s’haurien de començar a mirar.

5) MENJADOR

Ens comenten que des de la comissió de menjador s’han realitzat dues visites al menjador

dels mòduls i al de l’Auró i s’han detectat vàries coses que s’han de comentar amb Serhs.

Encara estan pendents de mantenir una reunió amb Serhs i la direcció del centre per tractar

diferents punts com és la gestió de conflictes en general i l’ús del mòbil a l’ESO

També es comenta que a l’ESO els dies que els alumnes dinen a les 14:30 a les 15:15 ja són

fora i es paga el mateix preu que quan dinen de 12:30 a 15:00. Es comenta que es farà una
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plantilla de queixa per pagar el temps que es fa servir i fer-ho extensiu als altres instituts

escola de la ciutat a través de la Pepeta.

Sobre el canvi de proveïdor en el servei de menjador, el tema encara està pendent de decidir

pel jutge.
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6) SUBVENCIONS ACTIVITATS AFA

Ens han aprovat part de les subvencions que es van sol·licitar l’any passat pel projecte (X)

amb un compromís de dur-lo a terme durant 3 anys.

Es demana ajuda i col·laboració per tal de presentar les noves propostes d’activitats per

aquest any 2023. La sol·licitud de subvencions s’ha de realitzar abans del 31/01/2023.

Es demana als assistents que ens facin arribar les seves propostes que poden ser diferents

activitats/formacions d’interès, per tal d’incloure-les a la sol·licitud de la subvenció.

7) CONVIVÈNCIA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

S’està treballant en diferents propostes per tal de millorar conjuntament amb l’escola la

convivència i atenció a la diversitat.

Una de les propostes que es va comentar es la de senyalitzar l’escola amb pictogrames o la

creació d’un fons bibliogràfic específic.

Des de la comissió estan treballant en un document amb una sèrie de peticions per

presentar a l’escola. Encara s’està elaborant i quan estigui enllestit es presentarà a la junta.

Es comenta que volen donar a conèixer què fa la comissió amb un escrit per penjar al bloc i

informant a les famílies sobre que poden contactar amb la comissió per exposar les

inquietuds que tinguin.

Encara s’està pendent de valorar les diferents propostes per tal de dur-les a terme.

Es comenta que hi ha un pressupost inicial de (X) però que també es pot posar a la sol·licitud

de la subvenció. També es comenta que es vol destinar una part de l’aportació que fa l’AFA al

centre al projecte de la comissió.

8) VALORACIÓ AVANÇAMENT CURS ESCOLAR

Es va realitzar una enquesta entre totes les famílies per tal de conèixer la seva valoració

sobre l’avançament del curs escolar i l’hora de lleure, mesura imposada sense consensuar ni

amb el professorat ni amb les famílies.

De tot el cens de tutors legals que conformen l’escola, només han contestat 69 persones. En

termes absoluts, aquesta mostra no és gaire significativa per poder valorar/conèixer la

l’opinió general. Ara bé, si es té en compte el nombre d’usuaris de l’hora de lleure, que van
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ser uns 80, sí que se’n poden extreure conclusions. Doncs d’entre totes les persones que han

contestat, sí que hi ha un nombre significatiu d’alumnes que van fer servir l’hora de lleure.

Això ens fa pensar que hem rebut tant poques respostes perquè qui no la va fer servir no ha

respost, malgrat que l’enquesta era per a tothom, tant si l’havien fet servir com si no.

De les dades de l’enquesta podem treure les següents conclusions generals, que enviarem a

direcció per que faci constar la nostra postura davant del departament:

● La gent està d’acord en començar abans el curs escolar

● Consideren que tots els cursos haurien de començar i acabar el mateix dia

● Consideren que el personal a càrrec de l’hora de lleure no tenia la formació adequada.

● Consideren que aquesta hora de lleure no va tenir cap valor. Que era com una extensió

de l’hora de menjador sense cap oferta de lleure de qualitat.

● Consideren que aquesta hora de lleure no tenia cap relació amb el projecte educatiu del

centre.

● Consideren que aquesta hora hagués millor que fos hora lectiva

● Consideren que si s’ha de tornar a fer aquesta hora de lleure, s’hauria de planificar millor

i que l’hauria de fer el professorat o personal amb la formació adequada i que ha d’estar

relacionada amb el PEC.

● Es desconeix si els ratis i l’atenció a la diversitat eren els adequats.

● Sobre si ha estat una mesura que ha ajudat a combatre la segregació les famílies no

tenien prou informació per respondre.

● Sobre si era una mesura feminista, la majoria de respostes diuen que no entenen la

relació.

9) PRECS I PREGUNTES

Es parla sobre l’aportació que fa l’AFA cada curs per a la compra de material socialitzat o

equipaments que pugui necessitar el centre per tot l’alumnat i activitats de l’AFA. Per aquest

curs es fa la següent proposta:

- Donació de material pel nou espai de biblioteca de secundària

- Donació de material de robòtica per la nova aula de tecnologia de secundària

- Destinar una part de l’aportació a desenvolupar les propostes de la comissió de

convivència i atenció a la diversitat de l’AFA junt amb l’escola, per poder atendre millor la

diversitat

Totes les persones assistents fan una valoració positiva de la proposta i s’acorda que

l’aportació de l’AFA d’aquest curs es destinarà al que s’ha parlat.

S’ha parlat també sobre una reunió que va mantenir la comissió de mobilitat amb

l’Ajuntament.  El tècnic que va assistir a la reunió va dir que no veia viable la zona de gossos
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que hi ha al  Parc de Vallparadís. També va comentar que degut als enrederaments amb la

construcció de la nova escola, era el moment ideal per demanar més metres de pati, i fer un

contracte de concessió amb la Generalitat per cedir més terreny a l’escola.

Es comenta que hi ha hagut algun cas a la ESO que a nens que han faltat a classe o que han

arribat tard a l’escola, no els hi ha arribat la falta d’assistència. Es respon que han de

contactar directament amb el tutor/a per mirar què passa, doncs en general es reben les

notificacions d’absència o retard.

També es comenta la falta de puntualitat a l’hora d’obrir les portes a les entrades i les

sortides del col·legi. Es respon que es parlarà amb direcció.

Sobre la inclusió, una delegada d’I4 comenta si es pot fer algun tipus d’activitat dins l’aula

que ajudi als infants a comprendre a part de la feina que ella a casa seva d’explicar-li amb

contes per exemple. Es respon que pot parlar directament amb el tutor/a sobre les seves

inquietuds i que li expliquin com ho treballen a l’aula. Des de la comissió de convivència

també expliquen que volen crear un fons bibliogràfic per tractar la inclusió amb els infants.

ES TANCA LA SESSIÓ A LES 20:45h
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