
Reunió ordinària de la Junta del AFA de l’Escola Ferran Sunyer

Assistents: Natxo, Anna, Sandra, Suzanne, Josep, Amparo, Alvar, María, Alba, Txavi i Jose.

Data: 21 d’octubre de 2022

Hora: 16.45h-18h

Lloc: Sala de mestres

ORDRE DEL DIA

1. Festa de tardor
2. Castanyada
3. Revolta Escolar
4. Transformem els patis
5. Extraescolars
6. Colònies
7. Reunió amb famílies del 14/10
8. Torn obert de paraula

1. Festa de tardor.
Ja està tot en marxa per a la festa. S'han venut més de cent tiquets per a la paella i encara hi ha
famílies que en volen i no en tenen. S'ha enviat un missatge a totes les famílies explicant que
no cal tenir tiquet per participar en els tallers i que es pot portar pícnic.

En l’avaluació de la festa, hauríem de pensar si canviem el menjar per fer alguna cosa que doni
menjar a més persones. També veure com organitzar la venda de tiquets perquè més famílies
hi tinguin accés.

2. Castanyada.
Ja tenim sis persones voluntàries: cinc mares i un pare. Dilluns s'enviarà un correu a les voluntàries
des de l’àmbit de festes amb els detalls de la castanyada. Aquell dia de representants de la junta
de l'AFA estaran la Sandra i l’Amparo.

3. Revolta Escolar.
El 4 d'octubre tornarem a tallar el carrer de Viladomat com a part de la Revolta Escolar. S'ha creat
una comissió amb més famílies interessades en la pacificació de l'entorn escolar. El dia 4, es faran
cartells per enganxar a la sortida de l'escola.

En Xavi, un pare de l’escola ha parlat al Consell Escolar de l'Eixample d'algunes mesures que calen
a l'entorn, com ara la senyalització de zona escolar. Prepararà un resum de set intervencions que
podem proposar per pacificar l'entorn, així concentrem les forces.

També es va parlar d'animar les famílies a registrar queixes relacionades amb l'entorn a
l'ajuntament. Ja es veurà com podem fer arribar informació a les famílies perquè ho puguin fer.

4. Transformem els patis.
La Maria i la Suzanne formen part del grup motor del projecte i ja s'han reunit amb l'escola per
parlar dels primers passos. Hi ha una primera reunió amb totes les parts implicades  la setmana
que ve. Com a famílies, presentarem el pla de l'escola de conviure amb els bars de Calders  i el
canvi del costat de la porta de l'entrada per coordinar-lo amb el Consorci (els patis són un projecte
de l'Ajuntament i el canvi de la porta és tema del Consorci).



D'altra banda, l'escola ha dit que no hi ha problema de treure o no  treure la pista del pati de baix.
De tota manera, no es pot fer res sense primer parlar amb AEE per veure fins a quin punt es pot
modificar sense tocar gaire l'oferta d'extraescolars. *(L'endemà de la reunió de la junta vam saber
que AEE també està inclòs en el grup motor del projecte, ja que els canvis afectaran a ells també.)

5. Extraescolars.
En Josep ha avisat que aquest any voldria fer el traspàs de l'àmbit d'extraescolars a una altra
persona. De la reunió Quina AFA volem, n'han sortit algunes persones interessades en l'àmbit. La
idea seria treballar junts durant aquest curs per fer formació i cedir-li la responsabilitat el curs que
ve.

6. Colònies
Aquest curs les colònies de l'AFA s'obriran a tota l'escola sense cap excepció. D'aquí a unes
setmanes es començarà a fer difusió.

S'obrí un debat sobre com les colònies de l'AFA poden afectar les colònies de l'escola. D'una
banda, es deia que les colònies fan competència directa amb les de l'escola. D'altra banda, es
pensa que l'oferta de l'AFA fa que l'escola pugui arribar a implicar-se menys a les colònies
sabent que hi ha una alternativa.

Estem tots d'acord que aquest any seguirem endavant amb les colònies de l'AFA, però que és
un tema que hem de parlar amb direcció per trobar una solució que convingui a totes.

7. Reunió amb famílies del 14/10.
El tema queda pendent per a la següent reunió de la junta.

8. Torn obert de paraula.


