
Acta 29/09/2016
ORDRE DEL DIA:

1. Benvinguda a les noves families 
2. Renovació càrrecs junta i comissions 
3. Torn obert de paraula 

s´inicia l’Assemblea a les 16,50 hores del dia 29/09/16

 1r. APROBACIÓ DE L´ACTA de 5 de MAIG de 2016

Alguns membres de l´AFA demanen copia de l´acta, es manifesta que està penjada al bloc de l
´AFA, si bé es deixa a disposició de qui vulgui llegir-la una còpia de la mateixa.

Es fa la votació i s´aprova per majoria, sense cap vot en contra.

2n. BENVINGUDA A LES FAMILIES. 

Per part del president ALBERT PEÑA es dona la benvinguda a les noves families, les gràcies a les 
families cooperadores i es demana ajuda i col.laboració.

3r. INTRODUCCIÓ I PRESENTACIÓ DEL NOU EQUIP DIRECTIU.

Seguidament es presenta el nou equip directiu:

Secretària: MIREIA CASTELLA

Cap d´Estudis: LIDIA ESPI MOLINA

Directora: YOLANDA GONZALEZ HENS.

Per part de l´equip directiu es fa una explicació del que s´ha fet desde el nombrament de la direcció:

• Adscripció de l´escola al programa ESCOLA NOVA 21 
• Adscripció de l escola al programa EINES PER AL CANVI engegat pel Consorci d

´Educació de Barcelona,. 
• Investigació de sistemes educatius basats en la natura en altres paissos. 
• establiment d´un grup impulsor per treballar el canvi, 
• implementació de més hores d´us del BOSC DEL TURULL 
• implementació de l´us de l´aula d´ambients totes les tardes 
• implemetació de l´us d´aquest espai per cicle inicial 
• implementació de l´us de caixes d´experimentació a cicle superior. 
• visites pedagógiques a altres escoles. 

La directora explica que l´escola ha estat escollida per formar part del programa de ESCOLA 
NOVA 21 i també per el de EINES PER AL CANVI. Es compatible la participació en els dos 
programes.

Tal i com es va parlar en anteriors juntes i en el Consell Esccolar, es fixarà una data per fer un debat
sobre la conveniència de formar part i continuar endavant en el desenvolupament d´aquesta 
innovació pedagògica. El debat estarà obert a tota la comunitat educativa i fixarà la posició de l
´AFA.

L´equip impulsor del canvi està format per:

• Montserrat de la Gandara 



• Lara Sosa 
• Marian Marco 
• Yolanda Casaban, 
• Marta Porta 
• Equip Directiu 

Explicació del que s´està fent:

• formació de l´equip docent en treball per ambients 
• extensió del projecte natura 
• formacions individuals de diverses matèries 
• cessió d´espais a entitats del barri, 
• millorar fluidessa i transparència, 
• crear lligams amb espais del barri, amb escoles, amb el Bosc del Turull,… 

Explicació de com s´està creant el Projecte Natura:

• investigant models que funcionen, 
• adaptant-los a la realitat de l´escola 
• tot no implica tancar aules, abandonar pupitres i llibres sino obrir les aules 

Es convida a tothom a participar en la construcció de l´escola.

4rt. punt: INTERVENCIÓ ESPLAI SANT JORDI

El día 08,10,2016 a kes 19,15 hores hi haurà una reunió explicativa de l´esplai.

Utilitzen part de l´edifici de l´antic parvulari, de 16,30 a 19 hores els dissabtes, per nens i nenes de 5
a 17 anys.

www.esplaisantjordi.org

5è. punt. EXPLICACIÓ ESTAT DE COMPTES. 

S´entreguen copies del balanç i de l´estat de comptes. Es parla de canviar de banc, de plantejar l
´eliminació dels xandalls, d´ampliar la partida de nous projectes per noves necessitats.

S´aprova el pressupost per majoria sense cap vot en contra.

6è. punt.: RENOVACIÓ DE CÀRRECS

S´aprova la gestió de l´anterior Junta, reconeixent el gran treball fet i agraint la sea implicació.

Per ocupar el càrrec de PRESIDENT, es presenta GERMAN YCOBALZETA, que és escollit per 
majoria sense cap vot en contra.

Per ocupar el càrrec de VICE-PRESIDENT, es presenta ANNA ROCASALVAS CAMARENA, 
que és escollida per majoria sense cap vot en contra.

Per ocupar el càrrec de SECRETARIA, es presenta ESTHER MURILLO BLASCO, que és 
escollida per majoria sense cap vot en contra.

Continuarà com a TRESORERA: AROA SORIANO FERNANDEZ.

Com a VOCALS formaràn part de la nova JUNTA:

• ALBERT PEÑA LOPEZ 
• SILVIA 
• PERE BRUNA ESCUER 

http://Www.esplaisantjordi.org/


• LARA 
• YON MARCUERQUIAGA 
• ORIOL PORCEL 

 FORMACIÓ DE COMISSIONS:

Les comissions mitjançant les que treballarà l´AFA són les que es realacionen a continuació i 
estaràn formades per les següents persones:

– COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ :

• GERMAN YCOBALZETA 
• PAULA BARTHES 
• BEA LOPEZ 

– COMISSIÓ DE FESTES:

• NURIA RECHE 
• MARIANA COVARRUBIAS 
• NURIA PRIETO 
• CARMEN FUNES AYUSO 
• CAROL CALERO 
• MARTA NAVARRO 
• SERGI BAÑOS 
• BEA LOPEZ 

– COMISSIÓ D´EXTERIORS:

• JOSEP MARIA FITER 
• ALBERT PEÑA LOPEZ 
• JONNY POMAR 
• LLUIS 

– COMISSIÓ EXTRAESCOLARS:

• SILVIA 
• XENIA 

– COMISSIÓ MEDI AMBIENT /HORT:

• DEMON GARCÍA 
• CLARA PRIMANTE 
• JULIA 
• CESAR 
• JAIME 
• JORDI GALI 
• PERE BRUNA ESCUER 
• GASPAR 

– COMISSIÓ PER L´ÈXIT EDUCATIU:

• MERCE CAPELLADES 
• ANNA ROCASALVAS 
• ESTHER MURILLO 
• BARBARA CORREIA 
• CORINNE TAURIN 
• MARGA IBAÑEZ 



• CAMILA CONTRERAS 

– COMISSIÓ PER SEGUIMENT DEL PROJECTE:

• PERE BRUNA ESCUER 
• ANNA ROCASALVAS CAMARENA 
• ORIOL PORCEL 
• ALBERT LOPEZ PEÑA 

– COMISSIÓ MENJADOR:

• RUTH SANCHEZ 
• BET PUIGJANER 
• MARTA GALLEGO 
• GAIA LODIGIANI 
• MARIEL VIÑALS 

– COMISSIÓ DE ROBA:

• PAULA BARTHES 

 

7è. ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 

 Inici del procés: 07.11.16

Constitució de les meses electorals: abans del 16.11.2016

Votacions: serà un dia entre el 28.11.16 i el 02.12.16 ambdós inclosos

Constitució del Consell Escolar: abans del 22.12.16

8è. BERENARS DELS DIVENDRES

L´AFA decideix fer els berenars divendres per la tarda. Els pares del curs de SISÈ que formen part 
de l´AFA, s´ofereixen per gestionar els berenars i presentaran una proposta.

9e. TORN OBERT DE PARAULA. 

Hi ha gent que s´ofereix a ajudar a les comissions sense inscriure´s en una concreta, i es diu que les 
comissions faran crides via whatsapp quan necessitin reforços per activitats concretes.

S´obre debat sobre si els nens que volen fer extraescolars han de ser de l´AFA o no.

S´aixeca la sessió a les 18,30 hores.
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