
 
 
ACTA REUNIÓ AFA 18-19 num03 
04 de desembre 2018  16.45h 
Biblioteca de la Escola Poblenou 
 
ASSISTENTS: 
Eva Nadia Sílvia Vane Àngels Patri Selena Elena Maria Magda(només primera part) 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació acta anterior i revisió de tasques. 
2. Zones adscripcions i reunió de les comissions de traball 
3. Acta menjador 
4. Acta delegats 
5. Wunderlist 
6. Nova comissió de gènere 
7. Torn obert de paraula 
8. Annexes 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 
 

1. Aprovació acta anterior i revisió de tasques. 
 

Sense cap esmena s'aprova l'acta anterior d’Octubre de 2018. 
 
 

2. Zones adscripcions i reunió de les comissions de traball 
 

Per explicar-nos aquest tema tenim presents a la Magda i a l’Àngels que van estar presents a la reunió de les 
comissions dels grups de treball per reunir-se amb el Consell escolar del districte. 
El tema es treballa desde cursos anteriors i aquesta reunió és la tercera de la comissió de treball.ç 
La zona que ens toca han fet el tall de Perú en direcció a clot/camp de l’arpa i el institut de referència seria el 
Savador Espriu, tot i que tindriem algunes places com a 2a opció al 22@ 
L’àngels ens explica que a la propera reunió aniràn només alguns representants per varies entitats, a nosaltres 
ens representarà l’Anna de l’AFA de l’Escola Provençals. Recollim les notres preferències i li enviem 
 

 La zona que ens ha estat assignada (A25) no s’adapta a la majoria de les nostres famílies. Famílies 
majoritàriament que venen del Poblenou. Famílies que van escollir la nostra escola, entre d’altres 
motius, per la possibilitat de triar qualsevol institut del districte.  

 Ara, se’ls assignarà un únic institut, que en els millors dels casos, està a 2km ( 15min) caminant des 
de la nostra escola, ja no mirem des de la majoria de domicilis  

 Com a escola del Poblenou i com a participants actius de les activitats que es fan al barri del Poble-
nou, considerem que hauríem de formar part de la zona A27 

 Entenem la mancança de places, però no podem permetre que ens canviïn de zona, la solució no 
es desplaçar els nostres infants cada dia, a l’altra banda de la gran via. 

 Si no fos viable, ens veiem en la obligació de posicionar-nos en la opció de presentar un temps de 
moratòria, fins trobar la opció que millor s,adeqüi a les necessitats de les nostres famílies 

 
Per un altre costat l’Eva va anar a la reunió de la Plaforma per l’educació pública del poblenou. Des d’allà 
volen aconseguir l’adscripció oberta a tota la seva zona per a les escoles del barri de Poblenou. Estem d’acord 
en continuar assistint a les reunions per poder fer força. 
L’Eva ens diu que enviarà una esmena per l’acta que van enviar on posava que a la nostra escola havien anat 
treient les adscripcions als instituts poc a poc, però ha estat tot de cop, quan fins ara teniem adscripció oberta 
a tot el districte de Sant Martí 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Acta Menjador 
 

Llegim l’acta de l’ultima reunió de la comissió convocada pel dia 16/11/2018 i repassem cada punt.  
 

- S’ha solucionat el tema de l’entrega dels menús a les famílies amb antelació a l’inici del nou mes. 
- S’explica que les còpies les facilita l’empresa i estalvien temps si donen un full a cada infant. 
- Es demana una nova incorporació a la comissió a poder ser família de P3, per acabar de decidir on 

menjaran els infants de P3, una vegada el menjador nou estigui en marxa. 
- S’acorda enviar les actes de les properes reunions a la junta. 
- Acordem també adherir-nos amb la Fapac i altres entitats en contra del nou decret de menjador. La 

Vanessa farà les gestions. 
 
Adjuntem l’acta al final d’aquesta. 
 
 

4. Acta delegats 
 

Llegim l’acta de la reunió de delegats convocada pel dia 19-11-2018, destacant el pla de convivència de 
l’Escola. 
 
Adjuntem l’acta al final d’aquesta. 
 
 

5. Wunderlist 
 

A la reunió de junta anterior vam oferir començar a organitzar la feina a través de l’app Asana, que en principi 
ens funcionava bé, però hi havia un límit de participants de 15 i som més persones que participem a la junta. 
Així que hem fet al canvi a wunderlist i treballarem la organització des d’allà. 
La Nadia s’encarregarà d’enviar les invitacions al mail de cada persona. 
La idea és que cada comissió s’organitza internament, i demani ajuda a la resta quan així ho necessiti. 
Es farà un resum de les tasques properes, per conèixer millor en què treballa cada comissió. 
 

 
6. Nova comissió de gènere 

 
La Vanessa i la Nadia, fan la proposta d’engegar una nova comissió de gènere. Estan recopilant informació i 
faran propostes, tan aviat vegin clar com enfocar-ho. La idea és plantejar activitats des de l’escola, perquè els 
nens treballin la igualtat.  

 
 

7. Torn obert de paraula 
 
- La Sílvia, des d’extraescolars, proposa fer les inscripcions a les mateixes, al mes de Juny. 

Quedem, que a la propera reunió es valorarà i es farà una proposta 
 

 
8. Annexes 
 
- Acta menjador 
- Acta delegats 

 


