ASSEMBLEA GENERAL AFA JUJOL
Divendres 25 d’octubre 2019. 17h.

Intervenció direcció escola
Agraeix cooperació d’AFA i famílies i es demana paciència per engegar les noves iniciatives.
1. Lectura i aprovació acta darrera assemblea 18/10/2018
Es fa una lectura resumida de l’acta i es passa a votació. Per unanimitat s’aprova l’acta anterior.
2. Elecció / renovació dels membres de la Junta (vicepresidencia i tresoreria)
Es presenta M. Carmen, única candidatura per tresoreria, i es vota favorablement per unanimitat.
Es presenta Israel CArraasco, única candidatura per vicepresidencia, i es vota favorablement per
unanimitat.
3. Renovació de comissions de treball AFA
Es renoven les comissions vigents fins ara i no es proposa cap nova comissió per al curs 2019-20.
4. Exposició i aprovació memòria activitats curs 2018-19
Comi comunicación: es fa un resum de les tasques (portar i actualitzar el bloc per millorar visibilitat i
entendre millor la información de cada comissió; Facebook ha quedat obsolet i oblidat; s’ha accentuat la
presencia a twitter pel que fa a difusió de les activitats i informar d’alguns esdeveniments culturals).
•
•
•
•

Facebook només es feia servir per informar del transcurs de les colònies, i el darrer curs s’ha fet via
whatsapp i ha funcionat molt bé).
Es vota per unanimitat tancar el perfil de Facebook de l’AFA jujol.
Propostes per aquest curs:
Millorar l’estètica de la página, es posarà en contacte amb la persona que ho ha proposat.

Comi Extraescolars: es resumeix les tasques que fa aquesta comissió. Es porta la gestió de contractació i
funcionament de les activitats extraescolars.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ACtivitats noves: volei i emocions per infantil.
Extraescolars infantil: s’explica la incorporació de lactivitat “Espais”, la qual ofereix diverses
activitats (esportives i artístiques) i els infants van rotant entre els diversos activitats.
Patinatge: s’ha modificat per crear una activitat més global per incloure tots els gèneres (rollers –
patins, skate, etc…), i ara s’ha vist que la principal crida era per fer patinatge artística o skate. Per
tant es faran aquestes dues activitats concretes.
Piscina els divendres per 2n i 3r: l’objectiu és donar continuitat al “Ja Nedo” que es fa a primer. S’ha
plantejat fer piscina a P3, però de moment la comissió no ho veu clar…
Roòtica ha sortit fora de l’escola.
Música per a grans s’ha cancel·lat, ja que instrument per classes particulars no es veu viable des de
l’escola.
Tennis també cau per manca de participants vs preu.
Ioga per petits també cau per pocs participants vs preu.
Novetat: aplicación online inscripció (ebooker). Valoració molt positiva des de totes les parts, tant
AFA com famílies.
Algunes activitats s’han encarit pel fet de ser tan singulars.

Finalment es fa crida de voluntaries per la comissió, ja que hi ha molta feina.
Comissió Gènere: 2 anys de vida. Comissió mixta entre famílies i Mestres. Un dels objectius és implicar més
al professorat a la comissió. Principal objectiu, amplificar la perspectiva de gènere a nivel d’escola i AFA. Es
fa crida a persones voluntàries.
•
•
•
•
•

S’han fet activitats a nivel de famílies i a nivell de Mestres.
Existeix coordinadora a nivel de barri i s’ha treballat molt en xarxa.
Objectiu per aquest curs: motivar a més homes per entrar a la comissió i més implicació de l’equip
docent. Hi ha dubtes de com engrescar més al professorat.
ACtivitat a l’escola de cara al 25/11 (dia internacional contra de la violencia de gènere).
FA 2 anys es va crear la coordinadora de barri, que es reuneix mensualment, i es fa una acció cada
trimestre finançada pel dte de gràcia.

Comissió sostenibilitat: 3 anys d’antiguitat.
Camí escolar: projecte transversal entre comissió-escola-dte.
Hort: el curs passat es va fer molta feina. Setmanalment es feia visita a aules. El Fer (home Judith) i l’Eneko
Dorronsoro s’apunten a aquest punt ja que les dues persones que ho portaven deixen la comissió.
Patinets: intentar que els infants puguin deixar patinets i bicicletes a l’escola. Més del 40% de les famílies
voldrien deixar el patinet a l’escola.
Conscienciació: de cara a le famílies, motivar a la sostenibilitat (ús d’ampolles, excursions i picnic, etc…)
Peatonalització Riera St Miquel: s’està negociant amb dte. Ara pendent reunió amb cap de mobilitat ja que
la negativa que s’ha donat ha estat molt escueta. Des de la comi es creu que hi ha possibilitats, però depèn
de la resposta de l’escola. S’està pensant fer accions de sensibilització, com per exemple pintar tota la
calçada juntament amb persones professionals per tal de visibilitzar que és un tram especial. Cal fer accions
per visibilitzar que les persones vianants tenen prioritat d’estar a la calçada (tipus verdi).
Manca visibilitzció i difusió de tot el que fa la comissio.
ES fa una crida a més gent.
Comissió menjador: ha quedat fluixa de participació ja que ha marxat gent i es fa crida a més gent.
S’ha fet una enquesta en relació al menú que es dóna a l’escola, i en funció als resultats es veurà quines
accions caldria fer. Hi ha moltes propostes per modificar al menú.
Iniciativa All at Once, per promoure hàbits saludables i fomentar bons hàbits.
Monogràfic mediambientalitza’t: juntament amb sostenibilitat, revisar els pícnics per no generar tant de
residu.
Proposta tovalló de roba durant tota l’escolarització.
Proposta filtres d’aigua a les aixetes, cal valorar la proposta. Hi ha una persona que treballa a Aigües de
BCN que es manifesta en contra.

Tastets al menjador: es valora molt positivament.
Proposta per repensar l’estona del migdia: es detecta certa incerteza en l’espai del migdia. Es proposa fer
un treball transversal al voltant d’aquest tema.
Comi Socialització llibres: es necesita ajuda en moments puntuals (segona quinzena de juny o primera
juliol). Si no hi ha voluntaris, cal pagar a gent per fer-ho. Cal fer una crida a les famílies, en el moment
concret que es necessiten mans.
Comissió festes: s’expliquen les festes amb les quals col·laboren (carnestoltes, festa primavera 3r,
castanyada, decoracions de sant jordi …) Millores en quant a sostenibilitat del material que es fa servir. Es
comenta que seria interessant buscar una persona per fer el patge reial que no sigui coneguda pels infants.
Es proposa poder llogar una furgo per la rua de carnestoltes.
Pendent fer protocol festa de 3r. L’Helena es compromet a fer el protocol de la festa de primavera.
Comissió Colònies: organització de les colònies de P3 a 5è. Es fa la gestió i contractació de tot. Novetats:
comunicació fotos via WhatsApp.
Novetat colònies curriculars: aquest any s’inicia una prova pilot amb els grups de 4rt, la qual cosa no és
incompatible amb fer les colònies organitzades per l’AFA.
Comissió 2022: generació 2010 (bolet). S’explica motivació d’aquesta comissió.
Comissió Biblioteca: es fa crida a voluntariat ja que hi ha hagut baixes. S’expliquen objectius, sobretot
garantir una biblioteca que tingui servei de préstec. S’han fet 11 activitats diverses adreçades a famílies.
S’ha fet donació de material; activitat “Viene a cuento” juntament amb gènere; activitat “Ratolinet Pérez”
amb gimcanes pel barri. També hi ha hagut altrs actitivtats que s’han fet dins l’aula, a nivell de contacontes
intergeneracionals.
La proposta més ambiciosa: que la biblioteca invaeixi l’escola, i trencar parets al voltant de la biblioteca.
Comissió Guerrilla: s’explica situació poliesportiu.
Agenda escolar: s’explica projecte agenda escolar.
EScola de famílies: es demana mantenir la comissió i poder fer activitats realcionades amb gènere i/o no.
Comissió Petit Mercat: no pot haver activitat económica si el mercat es fa a la plaça. Si es fa a dintre si. Si
s’organitza amb alguna entitat de comerciants que ho entomi, aleshores es podría fer. La comissió
Comissió Convivència: s’explica la nova comissió mixta (Consell Escolar-Junta AFA-Escola) que està fent el
seguiment del Pla de Convivència de l’escola.
Coordinadora AMPAs Gràcia: s’explica la implicació a coordinadora d’ampas gràcia i en què consisteix.
5. Exposició i aprovació liquidació exercici 2018-19. S’explica ingressos i despeses del curs 2018-19.
Aprovats per unanimitat.

6. Exposició i aprovació pressupost exercici 2018-19. S’expliquen els pressupostos del curs 2019-20.
Aprovats per unanimitat.
7. Assumptes sobrevinguts
Adhesió al manifest de la FaPaC, relativa a la sentencia del procés. Es llegeix el manifest i es
procedeix a votar-ne l’adhesió de l’AFA Jujol. Aprovada l’adhesió per unanimitat.
Es repeteix El Món a la Meva EScola (tallers interculturalitat - gastronòmic)
Es proposa fer una campanya per ampliar la implicació de les famílies. Des d’on es podría canalitzar?
ES proposa fer una cartellera o butlletí
Es proposa que tothom parli amb les famílies conegudes, primer. Si el boca orella no funciona, ja
farem altres esforços.
Segurament hi ha molta gent que no sap què fa l’AFA
Posar una pantalla a l’entrada (zona recollida infants) per difondre què fa l’AFA.
TEnir des de P3 fins a 6è una persona per grup classe que faci de motivadora a la resta de la classe
per participar a les activitats de classe.
ES proposa que des de les comissions es proposin col·laboracions puntuals, sense haver d’anar a
tantes reunions, etc… Més enllà de la gent implicada, altres persones potser no saben que es
necesita més gent per fer funcionar les coses.
S’informa que la visió des de la resta del barri en relació a l’AFA Jujol és molt positiva, i sembla molt
forta. Cal xerrar a la plaça per explicar què fa l’AFA realment.
Apropar a la gent sense exigir tant de compromís.
No totes les sòcies de l’AFA saben què fa l’AFA i en què repercuteix la quota. Anar fent difusió
aleatòriament i treballar.
Hi ha gent disposada, però no tothom té la disponibilitat.
No perdre energía i seguir motivades, que és el que realment fa que tot funcioni.
ES proposa una comissió de difusió del que fa l’AFA. Podria estar incorporada dins la comi de
comunicación, potser?
Cal transmetre-ho primer a les nostres companyes més properes.
No és tan important el canal, sinó és més important el missatge. Els papers no se’ls mira ningú, el
bloc se’l mira poca gent, … una pantalla no arregla rse, però si es fa un bon missatge, podría
funcionar. Sobretot no cal senyalar a ningú. Exemple clar: camí escolar, totes les famílies segur que
están interessades en que passi.
Transmetre orgull de formar part de l’afa, i transmetre positivisme.
Cal cuidar a les persones que están a les comissions més que anar buscant més gent.
ES proposa modificar el format de les memòries, i fer un ppt enlloc de text i així ja serveix per poder
fer difusió del què fa l’AFA.
Es pregunta si val la pena tornar a fer reunions amb comissions (1T i 3T).
Aixequem reunió a les 19.11h

Adhesió AFA Jujol a Plataforma Gràcia Llibertat
8. Torn obert de paraules

