
 

 

ORDRE DEL DIA JUNTA AFA MARÇ 2019: 
 
• REPÀS NECESSITATS I ACTIVITATS DE TOTES LES COMISSIONS: Infraestructures, 
Belluga’t 
• SETMANA CULTURAL-SANT JORDI (JOCS FLORALS) 
• LA LILETA DE P9 
• COMUNICACIONS DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA (ESCOLA DESDE DINS, PORTES 
OBERTES 18/03/2019) 

• CADUCITAT VOCALIES 
 
ASSISTENTS:   
 
Isa (Vocal Inclusiva), Lara (President AFA), Esther (Vice), Marc Bruguera (Vocal Infraestructures), 
Carolina (Escola en lluita), Laura (Vocal Belluga’t), Ángeles (Escola en Lluita), Ana (Vocal fem 
Barri), Meritxell (Secretària), Javier (P5), Cristina (P5), Esther, Sol, Tere. 
 
Comença la junta parlant el Marc Bruguera, de la comissió d’Infraestructures. 
Actuacions del projecte “Ombres” 
 
ARBRES A INFANTIL: 
Es proposa canviar els dos arbres del sorral d’infantil: es mourà el llimoner a un’ altre zona del 
pati, i es posaran 2 arbres nous. 
Demanar convocatòria de voluntaris per tal de plantar l’arbre. S’han de comprar, i quan estiguin a 
l’escola fer aquesta convocatòria. 
Es recorda que cada comissió té el seu referent de comunicació. 
 
Es demanaran claus i codi de l’alarma pel Marc Martínez, pare de la Gaia, que serà l’encarregat 
de venir els caps de setmana a l’escola a regar els arbres que es plantaran. 
 
TEMA TENDALLS: S’ha de posar un pal al vèrtex del punt del sorral i la façana. Es posaran teles 
tipus veles per donar ombres en aquell espai de prop del gimnàs. Ja hi ha pressupostos, pel que 
es podrien posar ja. 
 
TEMA PÈRGOLA: És l’obra que requeriria de més pressupost. El consorci, al qual se li han portat 
ja dues instàncies, no contesta. Es proposa fer un dossier detallant el que es vol fer, i indicar al 
consorci que si en un mes no contesten es comenci a tirar endavant la instal·lació de la pèrgola. 
 
ARBRES A LES GRADES: Com que el consorci no ha contestat, no se sap si es pot tirar endavant 
amb aquesta proposta. Si es podrien posar. S’haurien de fer cates per veure què hi ha sota les 
grades. De moment, es queda de posar al projecte a fer la instal·lació d’un arbre.  
 
Es voldria presentar el projecte al març, per poder-ho tirar endavant a la Setmana Santa. 
 
ACTUACIONS AL PATI D’INFANTIL: Es volen posar tendals entre les carpes que hi ha al pati 
d’infantil, per tenir encara més ombres. S’han de mirar pressupostos perquè encara no s’ha mirat. 
 
GESPA ARTIFICIAL A LES GRADES: Es voldrien col·locar a la part de les grades que dona a 
Taulat, a l’extrem oposat a la porta d’entrada i sortida de l’escola. Es comenta que no es pot posar 
pels pares, que s’ha d’encarregar a una empresa. I aquesta actuació serà cara, doncs no només 
haurem de comptar amb el preu del material sinó també amb la mà d’obra. Per tant, es proposa 
deixar-ho pel curs vinent. 
 
 
Es proposa fer un El Que Calgui (EQC) pel tema d’infraestructures, i també del que l’escola ens 
comenti que s’hauria de fer: manteniment, instal·lar, endreçar despatx AFA, etc. Es proposa 
convocar pel 27 d’abril. 
 



 

 

Arrel del comentari de quines properes activitats hi hauran, es proposa tornar a fer el Cartell 
d’Activitat previstes MENSUAL, per tal que la gent pugui tenir disponible l’agenda d’activitats de 
l’escola i de l’AFA. 
 
Es parlen de les Festes de Maig, en el que els cap grossos de l’escola tornaran a sortir (ja ho van 
fer al Setembre, per la Festa Major del Poblenou). Serà 17-18 o19 de Maig (a determinar quin dels 
dies es farà la Cercavila), i els cap grossos els porten els nens i nenes de primer. Hi ha 6 cap 
grossos i tenen 12 vestits. El curs encarregat fa les restauracions que siguin necessàries, i també 
miren si es necessiten més vestits o no. Si algú vol fer més vestits dels que hi ha, es pot presentar 
voluntari i ho pot fer. Sempre tenint en compte que ha de ser el més semblant als que hi ha 
actualment. Per aquest motiu es parla que l’AFA compri la tela (100€ de pressupost) per tal que es 
tingui a disponibilitat de qui vulgui fer els vestits. 
 
La Laura de Belluga’t ens fa cinc cèntims dels preparatius per la Festa de Fi de curs. Els 
encarregats de preparar aquesta festa són els nens i nenes de cinquè. Ens comenta que ja s’ha 
fet una primera reunió amb les famílies d’aquest curs, per tal de començar a parlar sobre el què es 
vol fer. A la reunió van només 8 persones. 
 
Es deixa clar que en aquesta festa NO hi poden haver pilotes. Queda prohibit que es pugui jugar a 
pilota al pati; motiu pel qual, es proposa habilitar un espai dins el gimnàs (que es reservarà a tal 
efecte) i que seran pares i mares de cinquè qui s’hauran d’encarregar de gestionar aquest espai 
mentre s’hi pugui estar (de 17h a 19h). Es proposa que, si hi ha la necessitat de poder estar jugant 
amb pilotes al pati, pugui ser d’una manera més educativa: es comenta de contactar amb l’ONCE 
per tal que ens deixi material sensorial, per tal de comprendre com poden jugar amb pilotes nens 
que no veuen. 
 
Si no hi ha pares o mares encarregats de gestionar l’espai del gimnàs destinat a jugar amb la 
pilota de 17h a 19h, es destinarà l’espai a altres activitats, però es deixa constància que no es 
podran fer servir pilotes mentre hi hagi les activitats al pati, i després, al sopar, es col·locaran les 
taules, motiu pel qual, tampoc es podran fer servir per no molestar a qui estigui sopant. Tenint en 
compte que també hi haurà una tarima situada al patí, doncs hi haurà actuació musical de 22h a 
23:30h. 
 
ACTIVITATS proposades: 
 - Mag 
 - Circ (amb activitats per totes les edats: cinta per fer equilibris, malabars, etc..) 
 - Pista americana pels més petits 
 - Balls dirigits (es vol contactar amb una professora per tal que hi hagi coreografies i balls 
     dirigits per totes les edats) 
 - Karaoke (Encara no està segur on es col·locaria…) 
 
Es comenta que s’ha de fer una segona reunió per tal que es passin més propostes i que sigui 
més participativa i amb més implicació de les famílies de cinquè. 
 
Es comenta que aquest any també es deixaria que els de cinquè portessin postres per vendre, per 
tal de recaptar diners pel viatge de Colònies a Tuixent pel curs següent. 
 
Es parla de fer alguna cosa del tema del 15è aniversari de l’escola. La Carolina, de la comissió 
d’escola en lluita i mare de P5, comenta que ha proposat a l’escola la fabricació d’un nou cap gros 
per aquest motiu. Proposa que sigui un projecte a fer amb els nens i nenes conjuntament amb 
l’escola, i encabir-ho, si pogués ser, per la setmana cultural. S’ha de preguntar a l’escola. Si no 
pogués ser, es parla de fer-ho com a AFA en El Que Calgui (EQC), i que si no pogués sortir per 
les Festes de Maig, ho pogués fer a la Festa de Final de Curs. 
 
La comissió de Biblioteca parla de la situació per la Festa de Sant Jordi: Unes setmanes abans, 
la comissió / escola farà crida per tal que es portin llibres en bon estat, pel que es necessitaran 
persones que cataloguin i revisin els llibres. I, posteriorment, el dia de Sant Jordi, es necessitaran 



 

 

també persones que s’encarreguin de repartir els llibres entre tots els nens i nenes de l’escola. Per 
aquest motiu es demanaran voluntaris: entre 6 a 12. 
 
La Lara comenta que el dilluns 18 hi haurà les jornades de Portes Obertes a l’escola i l’AFA hi 
estarà present per parlar del que fa l’AFA, de què se’n carrega i que es pretén ser participatiu amb 
col·laboració amb l’escola. 
 
Pel que fa a la Lilleta del Poblenou: és un projecte en xarxa de les AFA’s de les escoles i instituts 
del Poblenou, per una Educació Feminista. Es proposa que l’escola estigui més implicada en 
temes de diferenciació, igualtat de gènere, jocs al pati diferenciats, etc. 
Hi ha dos mares interessades en impulsar aquests temes, i es comenta si es pogués crear una 
comissió a tal efecte. Com que no és possible, doncs s’ha de portar a votació, es comenta la 
possibilitat d’integrar aquesta sensibilitat Feminista en la Comissió d’Inclusiva, però es debat que 
aquesta comissió d’Igualtat hauria de ser transversal, que no només és un tema d’Inclusiva, doncs 
també ho podria ser en el de Xerrades, en el de Solidaritat, etc.. 
 
Mentre no es pugui fer, es queda que s’implementin les seves idees des la comissió d’inclusiva, i 
aprofitar l’empenta d’aquestes mares per tal de preguntar a l’escola que fa sobre qüestions de 
gènere. Es parla de fer crida per si hi haguessin més voluntaris per organitzar-se per saber com 
treballar aquestes qüestions. 
 
Pel que fa a l’escola, la Lara comenta que en breu es passaran les dates per tal que ens ensenyin 
els espais, dins el projecte iniciat anys enrere de l’Escola des de dins. Una proposta que va ser 
molt ben recollida per les famílies de l’Arenal, per tal d’estar una mica més assabentats de com fa i 
com s’organitza l’escola. 
 
Els últims minuts de la junta els destina Escola en Lluita per parlar sobre les CGA. Des de la 
FAPAC es comenta que podem nomenar dos pares o mares com a representants a les CGA.- 
Comissió de Garanties i d'Admissió de Primària de Barcelona. És un òrgan que es reuneix dos o 
tres vegades, a la seu del Consorci, de març a novembre i que està format per: mestres, 
inspecció, pares i mares d'AMPA /AFA, sindicats, EAP,,.... La FAPAC ens comenta que una de les 
dues places, que repeteix, hi va com a representant és per la Laura Carod, mare de l'AFA Els 
LLorers i membre de la Coordinadora d'AFA i AMPA de l’Eixample. Ens proposen ocupar la 
segona vacant. La CGA bàsicament rep informació  del procés de preinscripció i seguiment (Per 
exemple: Decret del Menjador). No sempre donen les dades al moment però és un espai 
interessant. Els representants han de ser (requisit de les CGA) membres del consell escolars del 
seu centre i tenen el suport tècnic de FaPaC per a dubtes, consultes, seguiment de convocatòries, 
material d’informació… 
 
A l’Escola, els membres del Consell escolar representant dels pares són: Marc Bruguera, Marc 
Roigè, Susana Prado i Jaume Lopez. Es comenta poder contactar amb algun d’ells per tal de 
saber la seva disponibilitat a participar a aquesta Comissió. 
 


