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JAUME FERRAN I CLUA
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info@afaferraniclua.cat

● Identificació de la sessió

Dia: 8 de junt de 2022
Hora: 21
Lloc: junta extraordinària telemàtica

● Assistents a la reunió

s’adjunta document amb els assistents1

● Ordre del dia

1. Canvis:
- Pagament quota AFA/escola
- Llibres de text.
- Extraescolars.
2. Piscina casals d’estiu.
3. Festa de final de curs.
4. Precs i preguntes.

1 veure document adjunt número 1



La sessió comença amb la presentació de la Laura Olivella com a nova incorporació
a la Junta, s’encarrega de gestionar tota la part de comunicació. Actualment, ha
actualitzat el blog de l’AFA (www.afaferraiclua.cat) i s’ha obert un perfil
d’instagram: @afaferranicluavdx.

1. Canvis. Els canvis que expliquem a continuació es duran a terme el proper
curs 2022/23.

- Pagament quota AFA/escola. Es realitzaran dos pagament per separat:
- Al compte de l’escola: quota de nivell, socialització dels llibres, etc..
- Al compte de l’AFA: quota de l’AFA (1 pagament per família) i quota

d’hort (pagament per infant).

- Llibres de text.Els llibres de text ja no es repartiran des de l’escola. Cada
família haurà de comprar els llibres. El Ruc Savi, l’empresa que ens
gestionava fins ara la venta, ens ha ofert la possibilitat de comprar els llibres
amb el mateix descompte que fins ara, és a dir, un descompte del 20%. Hi ha
dues opcions per a realitzar la compra:

- Llibreria, ubicada a Cerdanyola
- Venta online, sense despeses d’enviament.

Si hi ha alguna família que vol aprofitar llibres heretats, podrà comprovar si són els
mateixos que es faran servir el proper curs, en el llistat que ens facilita l’escola, tot
comprovant que coincideixi el codi. No és obligatori anar al Ruc Savi, es pot anar a
qualsevol llibreria.

- Extraescolars. Canvi en el preu de la matrícula. Les famílies sòcies de l’AFA
gaudiran d’un preu inferior. Aquesta tarifa també afectarà en el preu de les acollides.
És a dir, hi haurà preus diferents entre les associades i les que no ho són.

2. Piscina casals d’estiu.

Aquest any s’ha presentat al complex la proposta de casals abans de Setmana
Santa, ja que ens interessa tenir lligat el tema de la piscina, donat que cada any
tenim dificultats per fer-ho. En la primera reunió es va acordar que l’escola podria fer
servir la piscina del complex. Com cada any, van tornar a pressionar per a poder
realitzar part dels seus casals a la nostra escola. La resposta de l’AFA és
contundent i segueix defensant un NO com a resposta. Cal tenir present, que
segons el reglament d’ús social del centre públic d’educació i primària Escola Jaume
Ferran i Clua de Valldoreix, cap entitat de caire privat pot fer negoci a través de lús
de l’escola.

http://www.afaferraiclua.cat


Fa quinze dies vam rebre un mail del Complex en el qual ens diuen que no podem
fer ús de la piscina, ja que al no poder disposar de l’escola, han d’aprofitar al màxim
els seus espais.
Actualment, l’AFA es troba en negociacions amb l’EMD i el Complex. Des de l’EMD
no poden presionar al Complex per a què ens permeti l’accés, tot i que nosaltres
paguem com a qualsevol altre usuari. L’EMD i el Complex, porten anys de batalla
legal, i aquest any s’ha dictat sentència a favor del Complex. Això implica que s’han
de regir pel contracte signat l’any 2003, en el qual no se’n parla de l’ús de la piscina
per part de la nostra escola, ni en els casals ni en temps lectiu.
Cal destacar, que la Susana Herrada, s’ha posat en contacte amb el Complex per tal
d’ajudar-nos amb les negociacions, i els ha ofert la possibilitat d’entrar a les pistes
dos dies, en el mateix horari que els nostres infants facin piscina. El Complex ha
cedit, però ara estem negociant horaris, ja que els que ells ens ofereixen no encaixa
amb les nostres necessitats.
L’horari que ens proposen és de 9 a 11h, per al Complex és la millor hora per anar a
pistes, però no la millor per anar a la piscina. Un altre punt a tenir en compte, és que
Paidos, l’empresa que gestiona els nostres casals, des de fa temps té un pla B: ha
reservat la piscina de la Floresta per si no s’arriba a un acord.
A dia d’avui, encara no tenim tancada la proposta.

S’obre debat entre els participants. S’acorda que es compartirà la decisió pressa a
les famílies per tal de poder fer mobilitzacions varies en cas de negativa. Tanmateix,
cara el curs vinent, es valora la possibilitat de fer un seguiment del cas Complex i
esbrinar que passa amb la seva concessió i la privatització d’aquest espai. Així com,
fer un comunicat públic per explicar a tota la comunitat i a la ciutat en general la
situació. Un altre cosa a tenir en compte, és que en breu hi ha eleccions i que és un
bon moment per a actuar.

3. Festa de final de curs.

- La festa de final de curs és el dia 18 de juny a les 18 de la tarda. Els infants
hauran d’estar abans. L’escola ja farà la convocatòria.

- El canvi més important és que no hi haurà inflables.
- La proposta d’aquest any està ambientada en el Circ i haurà animació i una

plantada de jocs, de 19.30 a 21h.
- Tallers per part de les famílies: pintacares, pintacabells, tatuatges i guixos de

terra. De 19.30 a 21h.
- Es fa una crida de voluntàries, es vol fer dos torns de 45 minuts amb

tres persones per taller. Calen unes 16 persones per anar bé.
- La Laura apunta a les voluntàries que sorgeixen al xat.

- Un altre novetat, és que no hi haurà tallers durants el sopar. Soparem tots
junts, pares i nens. Així, cap adult es queda sense gaudir de l’àpat. Aquest
any farem la prova a veure si funciona la proposta. El sopar serà de 21 a 22h.



- Animació musical amb Jaume Barri a partir de les 22h. com a molt tard
plegarem a les 00h.

- La comissió té una petita sorpresa per tots els infants.

S’obre debat entre els participants
- S’acorda que la sorpresa la donarem a les mestres tutores i que les

reparteixin després del ball.
- Es valora de forma positva el canvi que ha fet la nova comissió.
- S’acorda que s’enviarà un recordatori a totes les famílies i s’explicarà quins

tallers es faran per a que la gent es faci una idea i surtin més voluntàries.
- El recordatori també demanarem voluntàries per muntar i desmuntar les

carpes, taules, etc…

4. Precs i preguntes.

- Consell escolar.
- En la primera part del claustre s’han presentat la proposta de menjador

i extraescolars i s’ha aprovat.
- Han tret un tema que no estava a l’ordre del dia: l’horari escolar. Com

nosaltres ara, però el consell ha tingut lloc avui.
- Horari de sortida de primària és de 16.25. Cinc minuts abans de

l’horari marcat per la Generalitat, en cas d’obrir a les 9h.
- argument per sortir cinc minuts abans: organitzar sortides de

forma ordenada i que infants no perdin l’autobus.
- Entrada als patis: infantil SI, primària NO. Si volem parlar amb els

mestres els hem d’avisar i sortiran.

S’obre debat entre els participants:

- La sortida aquests any ja es fa aquesta hora. Si arribes a les 16.30 fa la
sensació d’arribar tard.

- L’hora d’aquests darrers anys es per la COVID, però no convenç els
arguments de curs vinent.

- Es comenta que ens el darrers consells no s’ha fet cap votació i es pregunta
si en les altres juntes es feien votacions.

- s’acorda que es revisaran els protocols i la normativa del consell, ja
que es té dubtes si és obligatori fer votacions, si es pot afegir un punt a
l’ordre del dia sense previ avís, …

- Comissió àgora:
- Recuperar les reunions presencials, tan d’inici de curs com les tutories.

Si més no, donar opció a les dues modalitats.
- Recuperar els espais del pati com a lloc de trobada i socialització.

Trobada informal amb els mestres, per a temes importants no és el
lloc.



- S’afegeixen més persones a la comissió àgora i decideixen fer una
reunió en breu.

- Demanar una visita a l’escola per a totes les famílies nouvingudes, I3 I
I4 que encara no coneixen l’espai, i això genera molt malestar.

- Pensar actuacions, més enllà de la Junta de l’AFA, per a donar a conèixer a
l’equip directiu el sentir de les famílies. Hi ha un sentiment d’exclusió i moltes
ganes de participar.

- Des de la Junta s’exposa que l’ED està molt reticent a rebre propostes i que
ens van comentar a l’última reunió que es sentien molt presionats per la Junta
i que no s’han trobat mai en aquesta situació. Cal estudiar com fer les
demandes, perquè si estan molt blindades, s’ha de tenir tacte.

- Canviar d’interlocutor i sobretot la manera de fer les demandes, i valorar les
coses bones de l’escola, no només destacar el que no ens agrada.

- Fer les assemblees presencials per a fer veure a l’escola que tenim ganes de
recuperar l’antiga normalitat i fer comunitat.

La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.



Document adjunt número 1


