ACTA REUNIÓ DE L’AFA DE L’ESCOLA CAN PUIG
21 de setembre del 2022 a les 21h al menjador de l’escola.
Assistents: Eulàlia Amell (presidenta AFA), Laia Gratacós, Sergi Ligero, Marta Viñas Bosch, Roc
Teis Segura, Mar Hereu Vila, Dolors Roca Casadevall, Marta Viñas Juanola, Mònica Ripoll Vila,
Jordi Bosch Batlle, Jordi Molas Taberner, Angie Gañán Gangonells, Ester Serra Sala, Marvin
Antonio Ponce Amaya, Lorena Zúniga, Marta Pla, Janina Vila, Eulàlia Maresma, Pere Pujol, Isabel
Compte Bosch, Mireia Segura, Carme Llorens, Sarah Curran, Eva Pla, Marfil Ereza Ipushima.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Novetats! Festa Major
Novetats! Organització festa de Nadal
Novetats! Organització festa de fi de curs
Novetats! Nova web
Novetats! Bicibús: en quin punt està per posar-lo en marxa?
Proposta: Com podem arribar a més famílies?
Proposta: Comissió d’igualtat a Can Puig
Dia del Gomet
Organització econòmica de l’AFA
Establir calendari reunions AFA curs 2022-2023

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Novetats! Festa Major (presenta: Eulàlia Amell)
A la Festa Major d’enguany l’Ajuntament de Banyoles implica a nivell d’escola els alumnes de 4t,
5è i 6è. Degut a aquesta novetat i les tasques que suposa, l’escola demana que d’una part se
n’ocupi l’AFA:
-

Tenim dues estructures de gegants, la Maria i en Martirià (de 2 metres alçada) que han
fet els conserges de cada escola de Banyoles. S’han de fer els vestits , així com la faldilla
del drac que han fet els alumnes de l’Institut Brugulat, de color verd, que encara no és
a l’escola. Es demana comissió de Festa Major.
La Marta Vilanova s’ofereix com a voluntària i la Neus Serra s’hi afageix. El 22/09 tindrem
les estructures a l’escola per prendre mides.

.
2. Novetats! Organització festa de Nadal
Es proposa que un curs en concret s’encarregui de la Comissió de la festa de Nadal, en principi
els pares de 4t, perquè quedin les festes més repartides.
Es proposa que hi hagi implicació de l’AFA perquè cal signar i adjudicar preus etc. que s’han de
fer des de la junta. Aquest punt es tractarà quan s’acosti la data, en properes reunions.
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3. Novetats! Organització festa de fi de curs
Tema pendent però seguint la mateixa idea que la festa de Nadal però amb pares de 6è.
4. Novetats! Nova web (presenta Roc Teis)
Ja s’ha penjat la nova pàgina web (www.afacanpuig.com). Amb la intenció que la informació de
tot el que fa l’AFA, els correus de contacte de cada comissió i demés estiguin allà i per totes les
famílies sigui el punt d’informació inicial per a qualsevol dubte.
Cada comissió s’haurà d’encarregar de crear el seu contingut i mantenir la informació bàsica de
la seva comissió actualitzada.
A partir d’ara cada comissió i càrrecs de junta (secretaria, tresoreria, menjador, samarretes..)
tindrà el seu propi correu electrònic d’aquesta pàgina web nova. Així si cal fer un traspàs d’un
càrrec d’una persona a una altra, només caldrà canviar la contrasenya del correu i tota la
informació anterior estarà disponible en aquell correu.
La informació quedarà guardada com una eina de l’AFA i no a nivell personal (amb correus
personals de Gmail, Hotmail o altres).
Valorar quins emails calen.
“Eduquem en família”, normalment hi ha un correu personal, caldria fer-ne un.
Hi haurà el general de l’AFA i els de les comissions. En Roc s’encarrega de crear les noves adreces.
A la nova web hi hauria d’haver tota la informació sobre les comissions. En aquests moments els
responsables de comissions estan revisant que la informació que hi ha sigui correcta i acabant
de veure si cal afegir nous apartats, informacions, etc...

5. Novetats! Bicibús: en quin punt està per posar-lo en marxa? (Presenta Pere Pujol)
Breu explicació de en què consisteix: com un autobús però els nens van amb la seva bici. Més
informació a: https://afacanpuig.com/bicibus/
Aquest projecte ja es du a terme en altres poblacions de Catalunya.
La iniciativa, a l’Escola, sorgeix de pares de Can Puig, amb el suport de l’Ajuntament de Banyoles
que ha aportat diners per a l’aplicació que permetrà la comunicació entre usuaris.
A la nova pàgina web de l’AFA ja s’han penjat les rutes que es planegen fer, a partir de l’octubre.
S’ha creat un FAQS per poder posar a la nova web de l’AFA. Exemples de preguntes que s’han
penjat: Qui organitza aquest servei? Quins equipaments cal portar? Quin protocol seguim en cas
de pluja? Quin protocol seguim en cas de punxada?...
El projecte inclou 3 línies, que ja estan penjades a la pàgina web i que es publicaran al butlletí.
Les línies s’han consensuat amb l’Ajuntament, amb la Policia i amb Medi Ambient. S’han fet
proves de rutes i de temporització. L’Ajuntament i la Policia permetrà circular en alguns carrers
de molt baixa afluència de cotxes en contra direcció per tal d’agilitzar la ruta.
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Cada línia comença a les 8:30 del matí i arriba 10 min abans de les 9h. S’esperaran fins que obrin
la porta de l’escola i entraran junts per deixar tots les bicis en un tram concret de l’aparcament
de bicicletes de l’escola. Els adults responsables del grup no marxen fins que no estan totes les
bicis a lloc i lligades.
L’aplicació permet gestionar els moviments dels usuaris: qui és el motor aquella setmana, qui ve
i qui no.
Si hi ha punxades, hi ha un protocol per atendre al nen amb la punxada, avisar la família i l’escola
que arribaran tard, etc.
L’objectiu és promocionar l’autonomia dels alumnes per venir de forma sostenible,
descongestionar l’accés a l’escola del trànsit motoritzat.
Les famílies han d’acompanyar els alumnes de 1r fins a 6è a la parada, on el bicibús els recull.
Les famílies d’infantil han d’acompanyar els seus fills/-es durant tot el trajecte.
Els nens van equipats amb “petos”.
Falten “motors” (els adults que guien i vetllen pel grup) per omplir algunes línies. Es demanen
voluntaris. Hi ha força nens interessats però la idea és reclutar els que ja vénen en bicicleta, així
serà més fàcil que s’hi sumin nous nens.
La comissió de Bicibús vol explicar el projecte als nens de cicles superiors, amb la idea d’oferirlos major seguretat, i crear comunitat.
Es poden ampliar i modificar les línies, segons la demanda que sorgeixi.

6. Proposta: Com podem arribar a més famílies? (presenta: Eulàlia Amell)
Com podem implicar les famílies que semblen tenir problemes de comunicació en català.
Sembla haver-hi un problema de comunicació als grups de WhatsApp de cada curs. Hi ha famílies
que no entenen el català, i que no el saben llegir ni parlar i això no els permet sentir-se
integrades en les activitats que l’AFA organitza a l’escola. Parlem principalment de l’àrab i el
castellà perquè ja tenim famílies voluntàries que farien les traduccions, però si sorgeix la
necessitat de més idiomes i hi ha famílies voluntàries per fer les traduccions, és ampliable a
altres llengües. Rebrien la informació en el seu idioma en àudio a través del canal de WhatsApp
de l’idioma i per escrit en català per tal que entenguin què els està arribant als grups de classe.
Seran canals de WhatsApp que a diferència dels grups de WhatsApp, la comunicació és
unidireccional, de manera que si tenen dubtes o temes a comentar del missatge rebut, hauran
de dirigir-se al grup de classe o als delegats de classe per tal de vehicular-ho.
Ja hi ha una persona que faria el castellà i dues que farien l’àrab. Durant la reunió sorgeix una
voluntària per a l’anglès.
A la reunió es planteja el dubte de si és un tema d’idioma o de cultura, però a falta de tenir-ne
una resposta clara, sembla una proposta que pot funcionar per tal que la informació del que fa
l’AFA arribi a totes les famílies i la implicació per part de tots creixi, de manera que com a famílies
de l’escola hi pugui haver més cohesió. A final de curs es farà una valoració d’aquesta prova per
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tal de decidir si realment ha donat uns resultats positius i es manté o si per el contrari no ha
aportat res de nou i no cal mantenir-ho.
L’enllaç per unir-se al canal en àrab és: https://chat.whatsapp.com/EbNKI4NYNjy8cwnzJLTWBr
L’enllaç per unir-se al canal en castellà és:
https://chat.whatsapp.com/BRCkWYrUuzw881BhiOz2Ji
L’enllaç per unir-se al canal en anglès és: https://chat.whatsapp.com/EVicU6pjktq6oISHsEiwme

7. Proposta: Comissió d’igualtat a Can Puig (Presenta Angie Gañán)
Coeducació i diversitat. S’està impulsant des de l’Ajuntament perquè cada escola i institut tingui
una “Comissió de coeducació i diversitat”. Es treballaria en dies com el 28 de novembre, el 8 de
març, Sant Jordi, i altres dates significatives entorn de la identitat de gènere i altres temes.
En Pere Pujol s’ofereix de voluntari per ajudar l’Angie Gañán.
El 28 d’octubre es farà una reunió amb totes les escoles i les AFAs a Banyoles, cal buscar un espai
físic.
El Departament d’Educació també hi està implicat.
Es preveu fer petites coses però en col·laboració amb l’escola. Es proposa col·laborar amb el
Consell Escolar.
Una de les accions que cal dur a terme és actualitzar els estatuts de l’AFA en aquest àmbit.

8. Dia del Gomet
Queda pendent per a la següent reunió. Però ja us informem que es tracta d’un acte benèfic que
organitza una família de l’escola amb l’ajuda de l’AFA per tal de recollir diners per la Fundació
Josep Carreras per investigar sobre la leucèmia. Aquest any serà el dissabte 19 de novembre i
tota ajuda de material, voluntaris i demés, serà benvinguda.

9. Organització econòmica de l’AFA
Els diners es recullen de les quotes que es paguen a l’AFA.
De les extraescolars es cobra 1€ més per a les comissions bancàries.
El programa “Auxiliar de conversa” és on hi ha la despesa més gran.
La segona despesa més gran són les “inversions de l’escola”, variable cada any, segons el
material que necessita l’escola aquell curs.
La comissió “Eduquem en família” té un import assignat, de 175€. Aquest any la comissió de
“Eduquem en família” de les AFAs de Banyoles demanen 200€ per escola, per poder assumir
l’increment de costos i es decideix en aquesta reunió acceptar aquest augment de pressupost
per aquesta comissió.
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S’explica que els diners destinats a cada comissió, a part de l’Eduquem que funciona per l’històric
que ja porta, es decideix segons els pressuposts presentats per necessitats concretes per part
de les comissions a l’AFA i la valoració en reunions de l’AFA de la viabilitat o no de fer l’aportació
demanada per part de l’AFA.

10. Temes fora de l’ordre del dia
-

Queixes de menjador: a partir d’unes queixes des d’algunes docents d’infantil cap als
monitors de menjador, aquests decideixen que si els infants fan un dibuix o manualitat
no se’l poden endur a casa i els infants expressen el seu descontent a casa. Es vol
proposar des de l’AFA proporcionar eines per a joc tranquil (jocs de taula..), i també
parlar amb l’escola per veure quina solució es pot trobar. També es planteja que l’AFA
destini un petit pressupost en comprar jocs de taula i material per “joc tranquil” i
s’accepta a la reunió tirar endavant aquesta opció, es proposarà a la Gemma,
responsable de menjador, que vagi a la fira del Cop d’ull per tal de trobar aquest material
el més econòmic possible. A més es planteja que les famílies puguin fer donatius a l’AFA
de jocs que estiguin en bon estat i ja no es vulguin per tal d’aprofitar-los en les estones
de menjador.
*El dia següent de la reunió de l’AFA, l’Eulàlia (presidenta AFA) es reuneix amb la Glòria
(directora escola) i com que el fet de no permetre als infants emportar-se els seus
dibuixos i manualitats no ha resultat ser una mesura “oficial” de l’escola, la Glòria
parlarà amb la responsable de menjador per tal que es permeti fer dibuixos i demés als
infants i que s’ho puguin emportar a casa, sempre que la logística de l’espai a l’escola
ho permeti. També parlarà amb ella per tal de proposar espais de joc tranquil.
Es parla també dels monitors de menjador que hi ha les ràtios que vénen marcades per
la Generalitat.

-

-

La comissió “Eduquem en família” busca membres, de qualsevol cicle. És un projecte de
les AFAs de totes les escoles de Banyoles, són 5 reunions per curs. Quan hi ha una
conferència o xerrada hi ha d’haver representació dels membres. Es necessita fer
propostes i buscar els professionals.
Reflexions: es troba a faltar la presència de delegats de cursos a les reunions de l’AFA:
se’ls podria motivar a participar a l’AFA?
Reflexions: ús de les pantalles a l’escola. Una família de l’escola fa una crida a altres
famílies que puguin estar interessades en debatre aquest tema amb l’escola ja que no
estan d’acord en alguns dels usos que es fa d’aquest recurs a les aules, sobretot a
infantil.

11. Establir calendari reunions AFA curs 2022-2023
Tots estem d’acord que millor que puguin ser més curtes i per això cal que llavors siguin una
mica més sovint, per tal que no s’acumulin massa temes en cada reunió. Potser cada mes i mig?
Per ara no s’arriba a un consens i només es deixa definida la propera reunió.
Següent reunió: 26 d’octubre a les 21h. Quan s’acosti la data compartirem ordre del dia.
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