
 

 

ORDRE DEL DIA JUNTA AFA OCTUBRE 2019: 
 

 Presentació nova comissió de gènere 

 Programació assemblea ordinària 

 Estat canvi espai migdia 

 Estat Pressupostos (recepció de la informació de totes les comissions) 

 Valoració festa benvinguda 

 Propers esdeveniments (organització i necessitats) 

 Temes sobrevinguts 

 
ASSISTENTS:  Lara (President), Txell (Secretària), Arantxa (Comissió Biblioteca), Laura (Comissió 
Belluga’t), Raül (Tresorer - Fem Barri), Mariona (Comissió Belluga’t), Oriol, Anabel, Toni, Laia (futura 
Comissió de Gènere), Isa (Comissió inclusiva), Ana (Comissió Fem Barri), Luz, Ángeles (Comissió Escola 
en lluita) 
 
 
 
PUNTS DEL DIA: 
 
Presentació nova comissió de gènere 
 
La Laia Quilèz presenta la nova comissió Coeducació i Feminismes que es posarà a votació dels socis/sòcies 
a la següent assemblea ordinària, on també faran una crida de voluntaris si és que s'aprova la creació 
d'aquesta comissió nova. Comenta que la idea va néixer arran de la creació de La Lileta de Poblenou que es 
va presentar al barri el passat 8 de març 2019. De moment són 4 mares i participen en les reunions de La 
Lileta. Han demanat formació respecte al tema i han adherit a la iniciativa d'una extraescolar de teatre 
subvencionada, un taller transversal (diferents escoles del barri) per nens i nenes de 6è. De l’Arenal no s'ha 
presentat ningú; comenta que es va fer tard la convocatòria, quan les famílies ja tenien fet el calendari 
d'activitats.  

Comenta que és voldria que la comissió fos mixta, amb la participació de l'escola. I també transversal amb 
les altres comissions. La Laura de Belluga-t proposa que hi hagi un referent de la comissió amb el mateix 
sistema que la comissió de comunicació. Hi ha hagut debat respecte al nom de la comissió per estar segur de 
fer arribar un missatge clar respecte als objectius d'aquesta comissió. La laura comenta també que podria ser 
interessant posar aquesta prospectiva a les extraescolars, respecte als professional que les porten (per 
exemple, un noi que faci dansa moderna). La Lara comenta que al curs de formació de Fapac han indicat que 
hi ha d'haver un membre del consell escolar que impulsi mesures educatives per fomentar la igualtat real 
respecte al gènere. La junta es mostra d'acord que això es comenti el proper consell que està convocat pel 29 
d'octubre.  

 

Programació assemblea ordinària 

És proposa als membres de la junta presents tancar data per l'assemblea ordinària, recordant que s'han 
d'enviar els pressupostos al Raül (tresorer) el més aviat possible; surt com data el dimecres 13 de novembre a 
les 18.00. 



 

 

Estat canvi espai migdia 

S’ha aconseguit vendre les safates, pel que l’aportació efectiva de l’AFA seran d’uns 3.000.-€. A data de la 
junta, s’havia fet la petició del material que encara no havia arribat. Es vol implantar aquest nou sistema 
d’espai migdia a principis de novembre, si el material ja ha arribat a l’escola. 

Els tallers que es proposen fer seran: Labors, esportius, Racó de la calma, Jocs de taula i Jocs tradicionals. 
Aquests tallers són pels cursos de primer a sisè. A infantil s’haurà d’anar provant. De totes maneres 
comenten que s’aniran adaptant a mesura. 

Es passarà una enquesta de satisfacció als nens al febrer per veure com s’ha implantat l’espai migdia i quin 
feedback hi ha per acabar de polir temes. 

Es comenta que a partir de primer els nens i nenes poden portar coses per rentar-se les dents. 

 

Estat Pressupostos (recepció de la informació de totes les comissions) 

Només han passat pressupostos les comissions d’Aprenent junts, Espai Migdia i Biblioteca. Es demana a la 
resta de comissions que facin arribar els pressupostos al tresorer de cara a poder planificar amb temps per 
l’Assemblea ordinària de l’AFA. 

El grup d’atabalats demana poder incloure una partida dins els pressupostos de l’AFA per tal de poder seguir 
subsistint. Es queda que a l’assemblea, en el torn de paraula per explicar cada una de les partides del 
pressupost pel curs d’enguany, explicaran el per què d’aquesta partida a aprovar per part dels socis de 
l’AFA. 

 

Valoració festa benvinguda 

La sensació generalitzada es comenta que va ser de poca assistència. També es comenta per això, que estem 
en una situació d’excepcionalitat i que potser la situació actual va fer que hi hagués poca presència. 

Es comenta que hi ha hagut una davallada de tiquets venuts: fins a dos dies abans de la data de la Festa de 
Benvinguda s’havien venut només 70 tiquets. Finalment van ser 226 tiquets venuts. 

Es parla que potser el concepte no és té ben entès, o no s’ha explicat prou clarament: doncs no es tracta de 
fer la Benvinguda a les famílies noves de P3, sinó a totes aquelles famílies que s’incorporen a l’escola per 
primera vegada. Sigui del curs que sigui. I també és la benvinguda al nou curs. 

Es valora que potser les activitats proposades / fetes són només pels més petits. O que simplement la festa ja 
no interessa… En conclusió: hi ha una opinió generalitzada que falta caliu als cursos, entre les famílies. 

Per altra banda, els apadrinaments van anar molt bé: de 50 famílies de P3, van venir entre 25 / 30. Hi va 
haver molta participació de les famílies de P4, que eren els que organitzaven la Festa de Benvinguda. 

De cara a l’any vinent, es proposa que els delegats de cada curs passin si hi ha famílies noves perquè es facin 
apadrinaments també de tots els cursos on hi hagi aquestes famílies noves. 

Conjuntament a la Festa de Benvinguda, i com l’any passat, es fa el Dinar de Germanor. Es valora potser 
canviar de mes aquest dinar i que no coincideixi amb la Festa de Benvinguda, per veure si així la participació 
és més alta. També es parla de passar una enquesta sobre aquests actes per veure si les famílies consideren 
que se segueixin fent. 



 

 

 

Propers esdeveniments (organització i necessitats) 

COMISSIÓ APRENENT JUNTS:  

- La xerrada sobre coeducació que es va anunciar abans de l'estiu no s’ha pogut oferir encara perquè al 
setembre l'IMEB ens va comunicar que ja no estaven disponibles els fons que anteriorment ens havien 
confirmat. Buscarem altres opcions per poder oferir-la. 

- Es farà un formulari de Google perquè les famílies de l'escola puguin fer arribar a la comissió les 
inquietuds i interessos envers les xerrades i intentar portar-les a l'escola i arribar al màxim de persones 
possibles. 

- El proper 21 de novembre a les 18h està prevista la primera xerrada del curs, sobre primers auxilis a càrrec 
d'una infermera del CAP Ramon Turró, s'oferirà servei d'acollida. Els cartells ja s’han penjat a l’escola i s’ha 
fet un post al blog de l’AFA al respecte 

 

COMISSIÓ INFRAESTRUCTURES: 

- Per la primera setmana de novembre està previst que es plantin els arbres que han d’anar al pati d’infantil. 

- La pèrgola de fusta o de ferro (s’està valorant) s’està programant posar-la durant les vacances de Nadal. 

 

COMISSIÓ FEM BARRI: 

- Ha anat passant pels whatsapps de les classes un document de recollida de signatures per presentar al 
Regidor del Districte per fer canvis a les zones de seguretat entorn les escoles. Aquest document ha estat 
promogut / organitzat per l’AFA del Fluvià 

- La comissió de Fem Barri explica que hi ha un espai conjunt de famílies en xarxa per tractar temes com el 
camí escolar, amb diferents escoles del barri on ni el Fluvià ni l’escola Grèvol en formen part. Si que hi 
són: Les Acàcies, Llacuna, Bogatell, Mar Bella i Vila olímpica. 

- Aquest escrit, comenten, està fet arrel del greu accident succeït davant l’escola Grèvol. Però és un escrit 
que no està consensuat amb aquesta xarxa d’escoles del Barri, i on 3 de les peticions que es fan en l’escrit, 
estan dirigides només a favor de l’escola del Fluvià. 

- Aquest accident ha fet que es visibilitzès la problemàtica existent al barri en quant a seguretat pels nens i 
nenes, però per això la xarxa d’escoles, de la que l’Arenal en forma part, està treballant de fa temps per 
solventar-los, i l’escrit que s’ha anat passant pot fer que aquesta problemàtica i les solucions a les mateixes 
perdin força. Comenten que la manera més efectiva ha de ser la de coordinar-se com a AFA’s del barri. 

- Ens transmeten que hi haurà una reunió de les AFA’s en xarxa d’escoles i instituts del barri el proper 30 
d’octubre. 

- Fan petició per tal que les famílies preocupades per aquest tema de seguretat vial i d’altres com el Camí 
escolar, polꞏlució, parades d’autobusos davant l’escola, etc. s’apuntin a la comissió de Fent Barri, on 
actualment només hi ha dos persones i no poden treballar només que en el Camí escolar per falta de gent. 

 



 

 

COMISSIÓ ESCOLA EN LLUITA: 

- Aquesta comissió està en davallada: ens recorden que de dos comissions (Escola en Lluita i instituts) es va 
fer una. Per sumar persones membres de la comissió. Actualment la formen 3 persones, però dos d’elles 
marxaran el curs vinent perquè els seus fills ja van a sisè. Per tant: només quedaria una persona. 

- És una comissió que està connectada a la Plataforma del Barri, que tracta temes com la falta d’escoles i 
d’instituts al barri.  

- Aquesta comissió, i en definitiva, la Plataforma, ha aconseguit que hi hagin dos instituts nous al Barri que 
fa que ara s’estigui bé. Que no hi hagi problemes en les matriculacions. Però d’aquí a dos anys tornaran els 
problemes pel creixement exponencial dels alumnes i les places existents. 

- Es planteja comentar a l’assemblea extraordinària la problemàtica d’aquesta comissió. I que si no hi ha 
persones que s’apuntin, haurà de desaparèixer. 

 

Temes sobrevinguts 

CANVI CLIMÀTIC: 

- Es comenta que algunes famílies membres de l’AFA han expressat el seu neguit per tal que l’AFA faci 
alguna cosa al respecte del Canvi Climàtic i que l’Escola hi prengui part activa. Es comenta que aquests 
neguits es plantegin directament a l’escola. 

 

HORES DE VETLLADORS: 

- La Isa ens comenta que actualment l’escola té aprovades 34h de vetlladors, però segons els casos detectats 
a l’escola de Necessitats Especials, haurien de tenir 150h per cobrir aquests casos. 

- Es recorda que les famílies haurien de procurar per obtenir el grau de discapacitat reconegut, perquè 
d’aquesta manera, amb tots els casos i graus de les famílies, l’escola podria demanar més hores de 
vetlladors.  

- Després entraria el tema de les retallades (perquè només donen el 68% dels recursos pels casos presentats) 
i el tema de la discapacitat física vers la mental (és un handicap a l’hora de demanar més hores de 
vetlladors, doncs es valora més la discapacitat física que la mental). 

- Es proposava que l’AFA pagués més hores de vetlladors per poder arribar a totes les hores que serien 
necessàries per cobrir les necessitats especials d’aquesta escola. Però s’ha d’aclarir primer amb l’escola si 
és possible contractar gent externa al Consorci i escola. 


