
 

 

ORDRE DEL DIA JUNTA AFA ABRIL 2022: 

 
 

ASSISTENTS:  Lara (President), Esther (Vicepresidència), Txell (Secretària), Toñi (tresorera), Juan 
C. B. (Solidaritat), Marta (Espai Migdia), Marta Tomasa (Fem barri), Javi (Fem barri), Yolanda 

(Comunicació), Toni C. (pare de 2n i 5è), Anna G. (mare de 3r i 4t), Cristina G. (mare de P5), Laura 
V. (mare de 2n i 5è), Silvia P. (mare de P5 i 2n), Carolina G., Luz Mª U. (mare 5è), Yamila B. (mare 

de P4 i 2n), Monica M. (mare de 2n), Laura P. (mare P4 i 1r), Emma M. (mare de 2n), Inma P. 
(mare de 2n), Elisabet G. (mare de P4 i 2n), Selene D., Ruth M. (mare de P4 i 2n), Marta T. (mare 

de P5), Sildavia Mariona, Albert D., Nerea T., Ian C., J, Carolina G. (mare de P4 i 2n), Mario M., 
Saida J., Anna E., Amparo R., Jamal A. 

 
PUNTS DEL DIA: 
 

Proposta representants del consell escolar - famílies:  
 

Es presenten els representants de les famílies davant la junta de l’AFA (Yamila + Ruth + Anna). 
Ens traslladen la voluntat de tenir un espai de comunicació amb la resta de famílies. En el consell 

s’han d’aprovar coses, per això volen tenir una manera de contactar amb les famílies, sempre 

que hi hagi un punt del dia abans, volen poder posar-se en contacte amb les famílies per prendre 

la millor decissió. 

Ens pregunten si poden fer servir el blog de l’AFA. El volen per poder traslladar qüestions a 

debatre, comunicar, decidir. Perquè les famílies puguin fer arribar peticions, el seu punt de vista. 

 

Quan es van constituir ho van comentar a l’escola (abans de Nadal). La resposta de l’escola va 
ser que el que decidissim des de l’AFA. A la web de l’escola pengen les actes. Però necessiten  

un espai on poder-se posar en contacte amb les famílies. 
Diuen que si pot arribar a confondre tenir domini AFA, es podria fer domini gmail, per exemple. El 

que considerem més adeqüat. 
 

L’Anna G. comenta que hi ha una adreça ja existent: consellescolarlarenaldellevant@gmail.com , 
que està lliure i es podria fer servir. 

 

Es passa a debatre les diferents opinions: 

La Yolanda i la Txell estan a favor de tenir accès al blog de l’AFA però que l’adreça de mail sigui 

un domini diferent a l’AFA. 

La Laura no veu ni l’adreça amb domini AFA ni que es publiqui al blog. Per separar perquè el 
Consell Escolar no és AFA. A l’AFA no estàn totes les famílies, i el consell és de totes les famílies 

de l’escola. 
L’Anna G. comenta que l’AFA està representada al Consell Escolar: hi tenim un representant. 

La Lara comenta que encara que no siguis soci de l’AFA et pots subscriure al blog. No hi ha 
restriccions. Per aquí arribariem a totes les famílies. 

La comunicació sempre ha estat molt conflictiva pel tema representants de les famílies al Consell 

Escolar, perquè no tenen eines per posar-se en contacte amb les famílies ni que aquestes es 

puguin posar en contcate amb elles. 
Si es fa en un espai separat no hi hauria d’haver problemes. 

El Toni C. diu que ho hauria de fer l’escola. Ho hauria de facilitar l’escola. Però com que no ho ha 
fet mail: ho podem fer per part de l’AFA. Però que en l’adreça surti la paraula famílies, perquè 

quedi clar. Però l’important és tenir canal 
La Toñi comenta que el correu electrònic no pot tenir domini AFA. I pel que fa a la publicació al 

blog: cap problema. La qüestió es poder fer servir totes les vies possibles per arribar a tothom. 



 

 

Whatsapp ho fem servir tots, el bynapp també. Per què no el blog, si així podem arribar a més 

famílies? 
Per majoria: Tothom està d’acord i tirem endavant proposta. Demanem que ens comuniquin 

adreça a fer servir quan la tinguin, i es farà anunci posant-se en contacte amb la comissió de 
comunicació. 

La Lara li comunicarà a la direcció de l’escola també, perquè ho sàpiguin i siguin coneixedors. 
 

Situació espai migdia: 
 

Es farà reunió monotemàtica on vingui closques també per resoldre dubtes, comentaris, neguits, 
respecte a la situació dels pagaments dels rebuts. 

 

Es proposa fer una assemblea extraordinària amb només aquest punt del día, amb obertura a 

totes les famílies (socis i no socis). En presencial: amb llista d’assistents, que s’hagin d’apuntar 
per tal de tenir aforo dins marges de l’escola. Si s’excedeix l’aforament: es deixarà només una 

persona per família o es farà en dos torns. 
 

La Situació actual és la següent: S’han girat molts rebuts de coses que no s’havien cobrat en el 
seu moment (menjador de setembre, octubre, extraescolars…), el 90% dels casos degut a un 

error de l’aplicació AMPASOFT que ha donat molts problemes. La comptabilitat no ha estat com 

hauria d’haver estat. I els rebuts d’abril i maig de l’any passat que no s’havien cobrat s’han girat 

ara al desembre. Tots aquests problemes es van produïr perquè la persona responsable per 

problemes de salut no es va poder encarregar del tema i ningú la va poder substituir. La detecció 

de l’error es va retrassar molt, i no es va poder fer un control fins al desembre i a partir de gener 

es va poder posar a revisar què havia passat (amb tota la complexitat que ha comportat). 

Closques ha tingut una falta important d’ingressos llavors. 
Han avisat per bynapp i ens van comentar que a les famílies implicades rebrien un missatge 

conforme se’ls hi giraria rebuts extraordinaris. Les famílies s’han pogut posar en contacte per 

demanar explicacions a Closques, que no han tingut cap mprobleme en atendre, i han donat 

facilitats. 

La Marta Ll. diu que els mails sembla que no s’han enviat a totes les famílies implicades. 

Es deixa clar que s’ha cobrat el que s’hauria d’haver cobrat en el seu moment: res més. 

S’està fent remeses de 3 dies en 3 dies per posar-se al dia. 

 

A banda hi ha un deute amb cuina justa també per part del menjador, que durant un temps (del 

curs passat), no s’han pagat a cuina justa. Doncs al no girar-se els rebuts corresponents a les 

famílies, no es tenien ingressos i per tant, no es van poder fer els pagaments pendents. 

 
La Ruth M. ens trasllada que està patint per la gestió de Closques. Hi ha un deute amb la 

Seguretat Social, tot l’any passat hi van haver pèrdues, s’ha demanat crèdits ICO. Tenen por que 
exploti la situació i ens quedem sense servei de menjador, o que el consorci ens posi una 

empresa que ells decideixin. Volen tenir els números clar i saber si Closques té un Pla de 
viabilitat. 

Per això considera important fer una reunió amb ells. 

I més tenint en compte que si volem tenir una altra empresa de menjador, els comptes han 

d’estar clars i saldats, perquè si no s’hauria de fer càrrec dels deutes la nova empresa. Amb el 

que complicaria el canvi. 

 
La Laura V. veu perfecte fer l’assemblea. Comenta que tot no és problema del programa 

ampasoft, perquè la seva família ha tingut rebuts incorrectes: s’ha cobrat de més. Normalment 
detecten que els rebuts no són correctes. Planteja que es canvii el sistema de cobrament dels 



 

 

rebuts de menjador: No es podria fer al final de mes quan se sàpigui els dies que s’han quedat 

els nens/nenes? 
Ja es dona per suposat que no ho ha fet amb mala fe, però descontrol és evident. 

La Laura P. diu que tampoc li han quadrat molt sovint els rebuts. De fa temps. I això crea 
desconfiança i preocupació. 

La Carolina G. corrobora que tampoc li quadren els números i del càrrec que li han fet dels 
endarreriments no la van avisar prèviament a fer el càrrec. Tot això fa que es tingui desconfiança 

cap a l’empresa. 
La Monica M. també confirma que els rebuts no eren correctes. Com a comissió d’Espai migdia 

volen que les famílies estiguin informades de tot. Que com que formen part de l’escola: han de 
tenir una visió de la problemàtica i de les solucions que han pensat fer. 

 

Toni C. diu que si l’empresa no està al dia de pagaments a la Seguretat Social, si que pot passar 

que la Seguretat social passi avís a la Generalitat i podria deixar de prestar seveis a l’escola. 
Dona les gràcies i suport a la comissió d’Espai Migdia per la feina feta: considerant que es troben 

al mig de tothom. 
 

La Comissió migdia dia vol que Closques, quan hagi pagat a la Seguretat Social, que ensenyi o 
ens passi comprovants. De tot el que vagi pagant per comprovar que salda deute. I quedar-nos 

així més tranquils. 

 

La Ruth de la comissió Espai Migdia comenta que la nova empresa de menjador que van mirar, 

els hi van comentar que ells es podrien encarregar dels rebuts de menjador. I que Closques 

només portès les extraescolars. Això s’hauria de passar per assamblea a votació dels socis. 

 

La comissió d’Espai Migdia dona les gràcies a la Lara per tot el seguiment d’aquesta situació i 
que ha fet d’enllaç entre closques, escola i la comissió. S’ha cuidat de tothom. 

 

Passarem dates possibles pel xat. 

 

Comunicacions escola: 

 

Busquen encara voluntaris per la setmana cultural: per la gimcana del dia 23 de Maig. 

 

Han passat l’enquesta de satisfacció de les famílies i ja s’ha fet el buidatge. Han demanat a 

representants de l’AFA, delegades, Consell escolar fer reunions per tal de fer accions arrel dels 

resultats del buidatge. Es crearà una Taula de treball: s’ha d’anar amb propostes i idees i valorar 

tot el que ha sortit no tant satisfactori, s’ha de pensar en la manera de poder-ho reconduir. 
 

Propers esdeveniments: 
 

06 de maig: altre tall de carrer. 
Fer activitats tant engrescadores com el passat tall de carrer: berenar solidari? Pinta cares? 

Conta contes?  

Es proposa que hi hagin activitats conjuntes entre les comissions doncs va ser molt engrescador. 

Tampoc seria mala idea que fossin activitats per recaptar diners per l’AFA, per totes les activitats 

i iniciatives que hi ha que comporten diners: canyís, micros, etc.. 

 
Dinar de germanor: encara no tenien l’ok per part de l’escola per poder-lo fer dins el recinte, per 

això, sense marge, van decidir no fer-lo. Tot i que després es va dir que si, ja no hi havia marge 
per poder-lo organitzar a la data prevista del 30 d’Abril. 

 



 

 

Final de curs: S’han de reunir i posar en contacte amb les famílies de 5è, doncs és el curs 

encarregat de l’organització de la Festa de Final de Curs (es farà el divendres anterior al final curs) 
i mirar què prepararan o que hi podria haver previst. 

 
26.04 Reunió casal d’estiu: Al menjador de l’escola. 

 
Intercanvi de llibres de Sant Jordi: Hi ha un Gran equip a la comissió de biblioteca on s’han 

sabut organitzar molt bé per en 10 dies tenir llibres suficients per fer l’intercanvi. Serà dins escola 
i en horari escolar. Encara no ho podrem veure. 

 
Comunicacions comissions: 

 

FEM BARRI s’han adherit al programa  Streets for kids, on fes treballa fer carrers més 

accessibles pels nens i nenes. S’han posat en contacte amb Betevé perquè vinguin a gravar el 
proper tall de carrer. 

Han de fer reunió interna per parlar de què fer. Ja ens ho traslladaran a la junta. 
 

 
Temes sobrevinguts: 

 

El Grup de 2n han tingut forces conflictes. Les famílies de 2n pregunten si hi haguès diners si es 

podria fer alguna cosa de formació per les famílies o contractar suport extern per fer de 

mediadors. L’Escola està a sobre, però és difícil poder canviar la dinàmica de grup. Genera 

malestar entre les famílies. Pregunten si com a AFA es podria donar suport a les famílies per tal 

de tirar endavant la contractació d’un professional per l’espai migdia, que és quan hi ha més 

conflictes. 
Els monitors de l’espai migdia no tenen preparació per tractar aquests temes / conflictes. 

 

La Lara comenta que és complicat que un professional extern entri a l’escola, i després hi ha el 

tema de qui l’hauria de pagar. Ara mateix no hi ha diners per aquesta iniciativa, però s’intentarà 

mirar com solucionar-ho: organitzant activitats per fer diners? Destinar partida inicial en una altra 

cosa per aquest tema? 

 

El Toni C. demana que el traspàs d’informació quan es fa el tancament de curs sigui més real, 

perquè el professor no estigui venut. I si el curs no funciona: fer canvi. No cal esperar-se al canvi 

nivell: demana que es pugui fer abans si s’ha detectat que no funciona el grup com està vigent. 

Troben que per part de l’escola no hi hagut el recolzament necessari per tal de solucionar els 

conflictes. 
 

S’han donat actituts racistes, masclistes, sexistes en el grup. S’ha de tractar en situació grup, 
però també amb les famílies també. 

 
Es comenta que hi ha un Programa d’educador social que posa l’Ajuntament de Barcelona. I 

tenen equips de resolució de conflictes. 

 

Es proposa fer un grup de treball per ser proactius. I això no només fer-ho per segon, doncs 

segur que en altres cursos també es pot implementar les solucions que es puguin trobar davant 

el tema conflictes entre iguals. 
 

Es pregunta a la Junta si donariem recolzament per fer aquest grup, per buscar solucions, i per 
votació de la majoria es vota que si. 

 



 

 

La Lara li traslladarà també amb l’escola. 

 
I arribat a les 20:58 donem per finalitzada la junta. 

 

 


