ACTA REUNIÓ DE L’AFA DE L’ESCOLA CAN PUIG
26 d’octubre del 2022 a les 21h al menjador de l’escola.
Assistents: Eulàlia Amell (presidenta AFA), Laia Gratacós, Sergi Ligero, Marta Viñas Bosch, Ester
Serra Sala, Marta Juncà Frigola, Dolors Roca Casadevall, Marta Viñas Juanola, Jordi Bosch Batlle,
Gemma Vargas, Neus Serra Suñer, Txell Satorras Català, Marc Riera i Guix, Mireia Segura Juan,
Carme Llorens, Angie Gañán, Francesc Viladiu Illanas, Ilaria Pinna, Esteve Martos, Anna Estañol
Estarriola, Mar Hereu Vila, Maran Gri Maureta, Aurora Ortiz.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Resum reunió amb equip directiu de l'escola
Valoració Festa Major
Dia del Gomet
Festa de Nadal
Licitació menjador
Comissió Coeducació i diversitat
Valoració Bicibús
Valoració idiomes WhatsApp
Resum Consell Escolar Municipal
Resum inici extraescolars
Monitor menjador 2 mesos
Extraescolars: falten voluntaris
Carnaval: com va?
Comissió Esport escolar
Sigues tu famílies

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Resum reunió amb equip directiu de l'escola (presenta: Eulàlia Amell)
Divendres 21 d’octubre la Junta de l’AFA es va reunir amb la direcció de l’Escola Can Puig. L’equip
directiu els informa que la proposta dels canals en diferents idiomes va en contra de la política
lingüística del centre escolar i per tant que cal posar-hi final. És per això que a partir de
novembre, deixem de donar servei de traducció en els diferents canals de wapp que havíem
creat.
Degut a aquest fet ens demanen des de l’escola que les propostes que volem fer com a AFA
abans han de passar el vist-i-plau de l’equip directiu.
La presidenta Eulàlia Amell i la secretària Laia Gratacós, estant en desacord amb aquest
funcionament com a AFA, cedeixen els seus càrrecs.
A la propera reunió d’AFA serà necessari triar nou/nova president/a i secretari/a.
Van explicar també el programa Esbargir, que és una proposta de l’Ajuntament, que consisteix
en un espai de joc i de trobada puntual i gratuïta per a infants amb monitors, amb una capacitat
màxima de 20 infants per tarda. Es portarà a terme cada dia en una escola diferent i oferirà
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activitats amb contingut de lleure de 16:30 a 18h. (més informació al mail informatiu que ha
enviat l’escola sobre Esbargir).
La Conselleria d’Igualtat i Feminisme proposa aquesta actuació per a descarregar a les famílies
en moments puntuals. L’Ajuntament de Banyoles fa aquesta proposta durant un mes de prova,
amb la obligació de mantenir el programa ja sigui aquest mateix model o un de similar.
L’escola demana, a la mateixa reunió, dotació econòmica per cobrir una formació sobre
expressió artística pel professorat.

2. Valoració Festa Major
Els infants han gaudit molt de les actuacions referents a la Festa Major.
El Consell Escolar Municipal també en va fer una valoració molt positiva, i va voler transmetre
l’agraïment als voluntaris.
Calen més mans a la comissió de Festa Major per a properes Festes Majors, ja que ens ha agafat
molt desprevinguts, i cal afegir idees que han sortit a posteriori (per exemple posar una capa a
la Maria, o un ram de flors, o al drac se li podria haver posat alguna vestimenta més si s’hagués
sabut com seria amb antelació). Les estructures van arribar una mica tard. Potser es poden
implicar nens a la propera edició. Es proposa donar un agraïment públic per tothom que hi ha
participat. Ens informen des de l’escola que l’any que ve la intenció és fer una festa més
completa a l’escola. Aquest any ha sigut molt improvisat per falta de temps.

3. Dia del Gomet
Es demanen voluntaris per a recollida de material de reciclatge, es donaran veus a les famílies.
Calen voluntaris per als tallers organitzats, ja n’hi ha però ve molt bé qualsevol ajuda. Hi haurà
tallers, espectacles i paradeta amb productes solidaris igual que l’edició de l’any passat. Serà el
19 de novembre. Qui hi estigui interessat s’ha de posar en contacte amb l’Eulàlia Amell. Tots els
espais i material que cedeix l’Ajuntament per l’acte ja està demanat i concedit. I ara s’està
concretant els espectacles i els tallers i fent preparatius de materials.

4. Festa de Nadal
Algú té idees al respecte? Voleu proposar una comissió? Es parla de que es faci un format com
edicions anteriors: venta de xocolata i coques, entrega de samarretes, manualitats, venta de
nadales per part dels alumnes de 6è. Alguns pares de 4t informen que s’ocuparan de la
organització i de buscar voluntaris.
Demanar a l’Ajuntament: Cessió d’espais
Serà el 18 de desembre
A la propera reunió d’AFA cal acabar d’organitzar la Festa de Nadal.
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5. Licitació menjador
Es va fer una reunió amb el Consell Comarcal, on es va demanar si els grups escolars es queden
amb gestió indirecta o directa. Cal fer una licitació de menjador per al curs vinent. Cal redactar
el document, que serà feixuc.
Es va fer una reunió amb la Minerva: l’any que ve Pere Tarrés vol absorbir la cuina i el
monitoratge, amb el personal implicat també (cuinera). En alguna escola ja ho estan fent. Ho
proposen com opció. A la Gemma li va agradar. La responsable de la comissió de menjador de
La Draga ens ha contactat perquè es troben en la mateixa situació. Es podria treballar
conjuntament, ja que sembla que volem anar allà mateix.
El contracte és vigent per aquest any.
El Consell Comarcal encara no ha demanat terminis, només ha dit que ens posaran una persona
de referent. Però caldria mirar si volem licitar cuina per una banda i monitoratge per l’altra o
conjuntament. Es proposa fer-ho conjuntament.

6. Comissió Coeducació i diversitat
Es van reunir l’Institut del Brugulat i 7 AFA’s d’escoles del Pla de l’Estany, es va proposar explicar
un conte (“Sóc només meva”, de la Raquel Diaz). Es demanarà a l’escola que llegeixin el llibre,
es passaran quatre preguntes sobre el que han llegit. Els contes ja els té la xarxa i no s’han ni de
pagar ni comprar. El que es va proposar a la reunió és fer un vídeo amb algú que llegeixi i expliqui
el conte, així no cal invertir-hi diners.
Es demana que abans de Nadal es passi informació sobre joguines no sexistes, es penjarà un
codi QR que portarà a un vídeo explicatiu.
No cal pressupost, sí de voluntaris. Al maig es faran unes propostes comarcals de dues xerrades,
una de l’Ester Vives ”Perquè és important coeducar”; i un monòleg de Marc Buixadera “Posa un
discapacitat a la teva vida”
Es van valorar les enquestes que es van passar a les escoles per saber què feien en aquesta
matèria.
El 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, es duran
a terme activitats com una caminada.

7. Valoració Bicibús
La valoració és positiva. La prova pilot el primer dia va ser de 32 persones entre motors i usuaris.
Es va iniciar amb 3 línies però han engegat només la Línia Nord i la Sud. Es creu que cal fer més
difusió. Altres AFA’s d’altres escoles de Banyoles s’hi han interessat.
L’App presenta un petit problema: està pensada només per un dia a la setmana (el 95% de
escoles ho fan només un dia a la setmana, els divendres; quan coincideixen uns 700 usuaris) i no
per poder apuntar-se diversos dies a la setmana, així que per ara es funciona amb grup de wapp
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a l’espera que l’aplicació faci els canvis necessaris per ser apte pel funcionament que en
necessitem fer nosaltres a Can Puig.
S’està parlant amb l’ajuntament perquè facin cartells per a les parades, així com llistats dels
punts negres.
Es recorda que es pot fer ús del Bicibús de forma habitual però també de forma esporàdica,
sense que impliqui un compromís ferri.
L’objectiu són les famílies que utilitzen el cotxe per comoditat i no per necessitat, aquells que es
mouen per Banyoles en cotxe, i que podrien fàcilment canviar per la bicicleta perquè no implica
desplaçaments lluny del territori.
També es busquen motors.
La Mar i en Nick treballen amb molt de compromís per la Línia Sud, però calen motors, encara
que siguin puntuals per poder rotar més.
Es va fer una reunió amb els nens de 3r a 6è per promocionar la interrelació amb nens d’altres
cursos.
L’AFA assegura els motors, ja que els nens ja estan sota l’assegurança de l’AFA però els adults
no ho estaven, i ara sí, per 2€/persona/curs.
Les inscripcions es fan a través de l’App. Cal actualitzar la pàgina web perquè la inscripció porti
directament a l’app.
L’aplicació et porta directament al grup de WhatsApp.

8. Valoració idiomes WhatsApp
Vist al punt 1.

9. Resum Consell Escolar Municipal
Esbargir (vist al punt 1)
Barris 10 és un programa dut a terme pel Consell Esportiu on es realitzen activitats esportives
obertes als barris i també consta d’un programa d’accessibilitat als clubs esportius per a la
professionalització de diferents disciplines esportives.
Parlem que es podria demanar que passin el calendari abans, perquè les famílies s’organitzin les
extraescolars i així segurament tindria millor acollida com a activitat extraescolar.
El calendari de l’Eduquem en família ja està tancat i en breu començarà la difusió de les xerrades.

10. Resum inici extraescolars
Les extraescolars s’han pogut realitzar totes, i algunes d’elles gràcies a que s’han incorporat nens
becats. La única extraescolar que no ha tirat endavant és la de robòtica 0.
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Han sorgit diverses incidències en el procés d’inscripció de mecanografia i s’està revisant quin
ha estat el problema.
Calen voluntaris per al curs que ve, ja que les persones que ho porten actualment no podran
continuar i si no hi ha voluntaris, implicarà pagar una empresa externa, augmentant el doble el
cost de les extraescolars i també de l’auxiliar de conversa.

11. Monitor menjador 2 mesos
El departament d’Ensenyament hauria de proporcionar una persona vetlladora per la gestió del
menjador però no ho farà de moment i no se sap a partir de quan podrà.
La Fundació Pere Tarrés posa un monitor més, una hora al dia. La Gemma ens ha demanat si
novembre i desembre podem assumir posar aquest mateix monitor una hora més al dia, durant
aquests dos mesos, amb un cost d’uns 800€.
Enguany han canviat els criteris de les beques atorgades, i no es té en compte el cost humà
d’acompanyar a l’infant, sinó només el cost del menjar. És per això que ens demanen el reforç
de vetlladora.

12. Extraescolars: falten voluntaris
Vist al punt 10.

13. Carnaval: com va?
Encara no hi ha notícies de l’Ajuntament. Es proposa demanar informació a antics organitzadors
i a l’Auntament directament.

14. Comissió Esport escolar
El Consell Esportiu demana idees pel Viatge Esportiu Comarcal. El format de gimcanes no va tenir
èxit. El consell demana fer com altres anys, que cada escola s’especialitzi en una modalitat
esportiva, a realitzar a partir del mes de maig del 2023.
A Can Puig té pes el Cros. Però dins l’AFA es debat si aquesta activitat seria més profitosa
realitzar-la a nivell intern com escola o dintre del marc del Consell Esportiu, cosa que implica
despeses econòmiques. Es pot col·laborar de forma diferent i no ser seu? Cal parlar amb la Maria
Clara per saber la seva opinió.

15. Sigues tu famílies
Queda pendent per la propera reunió d’AFA.
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16. Altres temes
Caldria crear un drive per a les comissions de afacanpuig.com o valorar si seguir treballant amb
Gmail per tal de facilitar el treballar amb documents compartits.
Cal comunicar a les famílies la necessitat de buscar dues persones per a la presidència i la
secretaria de l’AFA.
S’acorda que la següent reunió de l’AFA sigui el 16 de novembre.
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