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ACTA de l'ASSEMBLEA AFA - 09/30/2020

ORDRE DEL DIA:
Aprofitarem per fer balanç de les dues primeres setmanes de curs amb les noves
mesures per poder garantir que l'escola continuiï oberta i recollirem tots els
inquietuds, inquietuds i dubtes per intentar resoldre'ls o traslladar-los a la direcció
de l'escola. D'aquesta manera l'ordre del dia serà:

• Benvinguda a les noves famílies.
• Presentació de l'AFA a través de les seves comissions.
• Presentació de l'pressupost.
• Pla d'obertura de l'escola: dubtes, preguntes i precs.
• Torn obert de paraules.

Assistents: 25 (2 famílies benvingudes)

1.Benvinguda a les noves famílies:
-Es dóna la benvinguda a les famílies que comencen i les que estan a l'escola.

1.1 Situació actual i mesures que s'etan duent a terme:
-Seguim construït aquesta nova realitat, en lluita i fent difusió de les nostres
discrepàncies amb el consorci i la seva gestió de la pandèmia, tranquil·litzant a les
famílies de com s’está gestionant des de l'escola.
Entenem que l'escola a de seguir uns protocols, però això no vol dir que les families
i el AFA puguem i hem de donar la veu de les famílies, entenen que hi ha moltes
realitats.Donem el nostre suport a l'professorat, direccio i altre personal a l'escola
perquè entenem que elles són les primeres que estan fent un esforç per donar i
habilitar un espai a l'escola entre la llibertat i la seguretat que es necessita.
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L'escola no deixa de fer esforços pedagògics perquè els nens i nenes de l'escola
tinguin un suport educatiu digne i emocional.L'escola ha de seguir unes indicacions
que bé de l'consorci i que ha de seguir, com moltes escoles, però això no vol dir que
com AFA i famílies lluitem i ens manifestem per intentar canvir-ho.
Es parla dels diferents canals i xarxes de suport per fer-ho ho..No deixar l'esperit
crític i vigilar els nostres drets.

Es recorda que l'escola té diferents canals socials per seguir el que i el com es
organitzem via xarxes socials

*La informació de les xarxes socials la teniu a la web escola
 Pàgina de facebook: AFA Escola Montseny Gràcia
 Twitter: @AFaMontseny
 Web: www.afamontseny.com
 Mail: afamontseny@gmail.com

1.2 Borsa de Famílies i suport Sortides:
-Donar suport a la Sortides a l'exterior creant una borsa de families.
Fer-te soci / a de l'AFA i apuntar-te a la borsa de families.Facilitar la sortida al bosc
i posssibles sortides que l'escola fa durant l'any sempre que siguin l'famílies de la
pròpia classe o grup estable

https://afamontseny.com/apuntat/.

1.3 Demandes a l'consorci:
Demanar a l'consorci mitjans tecnològics i humans pel dret que les nostres filles i
fills tinguin un bon aprenentatge emocional i educatiu
S'ha fet una primera demanda que aquesta pendent de resposta per part de
l'consorci.

https://afamontseny.wordpress.com/mentions/afamontseny/
http://www.afamontseny.com/
mailto:afamontseny@gmail.com
https://afamontseny.com/apuntat/.
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1.4 AFA i organització:

La afa s`organitza com co-presidència (Esther, Gemma i Pere)
per donar més suport a l'escola, Comissions de l´escola ( presentació avui) i
famílies

1.5 Demanem suport a l'AFA i diferents Comissions:
Col·laborant amb AFA i els altres Comissions de l'escola. Amb manifestacions per
ajudar a l'escola i donar suport per fer una escola mes en la línia que veníem tenint
durant aquests anys, natural, familiar i feminisme.Revisant contínuament als
protocols Covid (que canviïn cada setmana).Les retallades a les diferents
comissions per situaciò Covid, la incidència política com a famílies i AFA.
Demandes els poders polítics que donin mes suport Humà a l'escola (Professorat,
suport menjador I ALTRES espais de l'escola)
L'escola com a eix vertebrador, Els diferents espais o xats de comunicació.
mail genèric AFA, xat delegades, o les diferents comissions, que coordinem des de
la junta per donar la millor informació possible.
Les Reunions de AFA ;és fa reunions ordinàries i extres si cal tractar algun tema
urgent, són obertes a totes les famílies,en veu i participació
Es com a principal eix vertebrador representa de totes les famílies, amb els
diferents realitats, entenem que aquesta realitat enriqueix la escola.D'aquesta
manera l'AFA amb ajuda de les Comissions i famílies han creat MOLTS projectes.
Com sempre, fem un crida a totes les famílies que vulguin ajudar i sumar-se a l'AFA.

https://afamontseny.com/fes-te-socia/

Com a escola viva, necessitem de l'ajuda de les famílies i de totes les persones que
creguin que poden col·laborar amb AFA o en les diferents comissions.

https://afamontseny.com/fes-te-socia/
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US DEMANEM MES QUE MAI PACIÈNCIA JA QUE ESTEM INMERSOS TOTS EN
NOVES REALITATS!

2. Presentació de l'AFA a través de les seves comissions.

2.1COMISSIO NATURA:

Aquesta comissió dona suport i seguiment a el projecte d'escola natura.
Comissió de projectes referents a la naturalesa i respecte i bona convivència a
l'escola.
 Comissió natura i comissió mixta (professorat escola).
 Sortides a la natura.
 Dóna suport i contingut a les sortides.
 En la memòria de la comissió trobarà.
 Diumenges l'hort (Cap de setmana)
 Taller fòssils
 Transformació patis
 Escola fluïda.
 "Apadrina un test"
 Creació de document bones pràctiques ambientals.

Pot contactar per ajudar o donar idees a la comissió.

http: //afamontseny.com/comissio-natura/

MEMÒRIA:

http: //memoria.afamontseny.com

naturamontseny@gmail.com
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Comentar també que ha començat contactes amb altres escoles per aprofitar el
menjar sobrant i poder seguint donant suport a la xarxa d'aliments.

S’ha donat cobertura a 70 families durant confinament i ara continua (s´esta veient
de quina manera i on ubicar el tema).

2.2 COMISSIÓ FAMÍLIES:

Espai de debat educatiu.
Comissió que té per objectiu crear un espai divulgatiu i educatiu obert, tant en
assistència, com en propostes que tinguin com a eix vertebrador tallers i xerrades
d'àmbit educacional i emocional dels nens.

https://memoria.afamontseny.com/Comissio-Escola-de-Families

contacte:
escolafamiliesmontseny@gmail.com

https://memoria.afamontseny.com/Comissio-Escola-de-Families
mailto:escolafamiliesmontseny@gmail.com
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2.3 COMISSIÓ MENJADOR:

La gestió a passat a ser de les cooperatives i AFA de l'escola. (Doble via i Esguard).
Doble via menjar i cuina. Esguard espais migdia i monitorització.
Missatge des de la comissió de tranquil·litat i queda confirmat el servei de menjador
en cas de que es tingui que confinar alguna classe i arribi a l'escola i el menjar es
podrà donar per portar a casa, s'haurà de venir a buscar a l'escola, tant si es una la
família becada o no. Ja que la situació actual fa que l'espai de menjador necessiti
més personal i s'ha demanat a l'consorci, estem a l'espera de confirmació.

Els objectius són:
1) Millorar qualitat de l'migdia.
2) Els preus de menú siguin equitatius per tots.
3) Menjar social i ecològic.
4) Integració de l'espai migdia.
5) Integrar la comunitat educativa.
6)) espais de migdia habilitats per fer mes comode el joc.

Saber a les famílies que en PAU és la persona responsable de l'espai i aquesta
disponible perquès ho necessiti

contacte:

menjadorsmontseny@gmail.com

mailto:menjadorsmontseny@gmail.com
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2.4 COMISSIÓ EXTRAESCOLAR;

La comissió segueix en contacte amb l'escola farigola, encara que ara ja no es fan
activitats conjuntes.
Ens volem obrir a la comunitat i el barri i així poder venir un veí o veïna del barri
que estigui interessat.
És un espai en cessió de l'escola.
Només es fan extraescolars amb l'escola Montseny.
Tenim 15 extraescolars i han sortit aquest any 10 (tot un èxit veient la stuació
actual)
Es parla de fer portes obertes perquè les famílies coneguin l'activitat, es parla de
fer-ho amb comissió festes.

contacte:

extraescolarsmontseny@gmail.com

2.5 COMISSIÓ EXTERIORS:

La comissió crea molts projectes amb AFA.
Comissió molt viculada al barri.
Esta treballant per formar part de Can Carol centre cívic al barri per poder tenir un
espai per als nens de l'escola.
Com AFA tenim poder de decisió.

mailto:extraescolarsmontseny@gmail.com
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Projectes:

1.Xarxa suport mutu
2.Institut Vallcarca
3.Coordinadora AFAS
4.Can Carol
www-independent.cat/tag/can-carol/

contacte:
afersexteriorsmontseny@gmail.com

2.6 COMISSIÓ COMUNICACIÓ:
Comissió que fa de pont entre AFA-Escola-Famílies.
Dóna suport a xat delegades
Cada Comissió te el seu propi mail i la comunicació a ser per aquesta via

comunicaciomontseny@gmail.com

Ens encarreguem de la gestió dels canals de comunicació amb famílies, entorn i la
pròpia escola. Comuniquem als esdeveniments que realitza l'AFA i que succeeixen a
l'escola, i atenem les consultes i Propostes de les famílies. Intentem que tothom
estigui Informat per facilitar la participació de tots plegats. mitjançant:

 Pàgina de facebook: AFA Escola Montseny Gràcia
 Twitter: @AFaMontseny
 Web: www.afamontseny.com
 Mail: afamontseny@gmail.com

mailto:afersexteriorsmontseny@gmail.com
mailto:comunicaciomontseny@gmail.com
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2.7 COMISSIÓ FESTES:

Ajudem a l'escola en la preparació de Totes les festes: Castanyada, Nadal, Dia de la
Pau, Setmana cultural,Primavera verda, Carnaval, Festa de Fi de curs ... i vam
organitzar la participació de l'AFA en festes emblemàtiques de barri. També animem
als 'Diumenges a l'hort' que organitza la Comissió Natura.
contacta:
festesmontseny@gmail.com

2.8 COMISSIÓ BIBLIOTECA
S'encarrega de la gestió de la biblioteca un ESAP per als famílies i de diferents
projectes que estan començant a dur a terme.

1) Contacontes
2) Microobert poesia
3) Homenatges a Quino( en preparació)
4) Ecologia i feminisme (revisió dels llibres)

Contactar:
bibliomontseny@gmail.com

2.9 COMISSIÓ FEMINISMES:

Comissió que crea l'escola feminisme (espai parvulari)
Formació de les mestres i alumnat
Llenguatge inclusi-ho de forma didàctica, revisió de l'imaginari de l'escola.

Contactar
feminismesmontseny@gmail.com

mailto:festesmontseny@gmail.com
mailto:bibliomontseny@gmail.com
mailto:feminismesmontseny@gmail.com
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3-1 Presentació de l'pressupost.

Es presenta el balanç de l'AFA i s`aprova.

4-1 Preguntes i dubtes

1.Es pregunta per acollida.¿On estaran a l'hivern? Es parlará amb l’escola.
2.Explica la comissió menjador que hi ha 2 monitors matí i 1 monito tarda.Per
acollida.
3.Si no es fa ús del dinar de l'menjador en cas de confinament Covid es retornarà
només 2.20 euros del menjar, es paga la monitor/a.
4.Es tornarà la quuantit al 2 semestre.
5.A acollida hi ha grups estable i al pati ara que estem amb alarma vermella també
amb mascareta fins a nou avís.

TANCAMENT DE L'ASSEMBLEA AFA 23h


