
 

 

ORDRE DEL DIA JUNTA AFA JUNY 2020: 

  

●       RESUM CONSELL ESCOLAR 

●       TEMES SOBREVINGUTS 

  

ASSISTENTS:  Lara (President), Txell (Secretària), Raül (Tresorer), Esther (Vicepresident), Marta 
(Comunicació), Juan Carlos (Solidaritat), Yvonne (Solidaritat) i Esther (Inclusiva). 

 PUNTS DEL DIA: 

 Resum Consell Escolar 

 L’Esther ens fa cinc cèntims del que s’ha parlat al Consell Escolar. Ens comenta que hi ha l’Equip 
directiu sencer (Cristina (directora), Lara (Cap d’estudis), Isabel, Georgina i Esther com a 
representants del professorat, la Cristina (com administrativa), l’Esther hi va com a representant de 
l’AFA i per part de les famílies: el Marc Bruguera, Toni Campos, Marc Roig i Teresa Vila. 

 Temes dels que es parla: 

● Les notes de final de curs les facilitaran a les famílies via Bynapp 
● Les últimes tasques seran un recull de les emocions i sentiments dels infants durant el 

confinament. 
● Tenir feedback per tal de preparar-se pel proper curs, doncs hi haurà moltes realitats 

derivades d’aquest estat d’excepció. 
● Presentació del Pla de reobertura, que és el que es va traslladar a les famílies el passat 

divendres 05 de juny. 

  

Es debat llavors, sobre aquest Pla de reobertura de l’escola. Es descriuen a continuació els temes 
que ens preocupen, que observem i que ens transmeten: 

  

-     El Pla de reobertura l’ha fet l’equip directiu de l’escola i no ha comptat amb cap ajut ni suport 
per part del Consorci ni de la Generalitat. Només l’inspector del Barri de Sant Martí els ha 
donat un cop de mà. 

-     Les escoles del barri seguiran la mateixa dinàmica en principi. 

-     La responsabilitat que no passi res, llavors, és de l’Equip directiu. A les famílies es fa signar 
un full de Declaració Responsable. 

-     Es planteja només com una retrobada per tancar el curs, per fer una recollida d’emocions dels 
nens i recollida del material que tinguin a l’escola. 

-     Les videotrucades es continuaran fent fins la darrera setmana del curs. 



 

 

-     Els representants de les famílies demanen que tota la informació sigui molt clara i que les 
famílies tinguin molt clar aquest pla de reobertura. 

-     Es fa el comentari que no hi ha hagut oportunitat, per part de l’AFA i les famílies, per poder 
aportar la nostra visió, el nostre punt de vista, les inquietuds i els neguits; les condicions en 
les que s’ha treballat, a corre cuita i amb directius molt generals, han dificultat un diàleg obert 
i fluid, i les famílies són la veu més oblidada en aquesta situació. 

 Vist tot el que s’ha parlat entre les persones que hem estat presents en aquesta junta virtual, queda 
clar que: 

  

-     Hem trobat a faltar que l'escola i els òrgans de la comunitat educativa haguessin comptat més 
amb l'opinió/ajuda i col·laboració de les famílies 

-     S’han trobat a faltar la publicació dels resultats de l’enquesta que es va fer a les famílies. 

-     Que la nostra intenció no és anar ni a favor ni encontra de la reobertura plantejada durant les 
darreres dues setmanes de final de curs, però sí que de cara al setembre demanem que se’ns 
tingui més en compte. 

-     Volem consensuar amb totes les famílies sòcies de l’AFA les seves inquietuds / angoixes / 
preocupacions, perquè ara només tenim la dels vocals presents. 

-     Volem fomentar més comunicació amb l’escola, ser més partícips del procés que ajuda a 
l’escola a prendre decisions pel nou pla de reobertura del setembre, anar més de la mà de 
l’escola i que hi hagi més implicació bidireccional famílies de l’AFA – escola. 

-     Volem fer la pressió necessària als òrgans que prenen les decisions definitives i volem fer-ho 
de la mà de l’escola. 

  Temes sobrevinguts 

 Es planteja fer una proposta per tal de fer una reclamació conjunta amb l’escola, per tal de fer 
palès què la Conselleria d’educació no ha tingut en compte a les famílies ni als infants. 

 Es planteja també poder fer un escrit per tal de comunicar als membres de l’AFA quina és la nostra 
posició com a AFA. 

  

 

 

  

 
 


