
Reunió Vocalies AFA 2n trimestre 
 
Data:   23 de febrer de 2021 
Hora inici:  21:00 (esperem 10 minuts, massa per mi) 
Hora final:  23:00 (allargar almenys fins les 23:30). Hora final 24:00 
Enllaç:   https://meet.google.com/ptg-jgfa-bjs 
 
Assistents:  43    
 
1. INTRODUCCIÓ I CLOENDA : ANNA 09:10‐09:13  3 min  2 
2. RENUNCIA DE LA EXPRESIDENTA . persona/es per explicar si es pregunta en base a l’escrit de 
la Maria que ens va passar ahir el cas: 21:13‐21:16  3 min  2 
3. PRESENTACIONS DE LES VOCALIES. moderador/a LAIA  21:16 ‐23:55 (1h 40 min)  2 

Vocalia de biblioteca 8min  2 
Educació de famílies 6 min  2 
Aula oberta: 13 min  3 
Vocalia gènere: 11 min  3 
Curs 6è: 8 min  3 
Xarxa Ampes: 15 min  3 
Comunicació:12 min  4 
Menjador: 25 min  4 
Extraescolars + speaker: 12 min  5 
Festes 12 min:  6 
Econòmica:8 min  6 
Sostenibilitat: 15 min  7 
Delegats: 10 min  7 
Observacions per futures reunions, la duració dels tempos de cada vocalia, de 
menys a més:  7 

4. DARRER ESPAI DE DE PREGUNTES, RECORDATORIS (MARINA) 2 min 23:55‐23:57  7 
5. CLOENDA: ANNA 3 min 23:57‐24:00  8 
 
  
   



 
 
1. INTRODUCCIÓ I CLOENDA : ANNA 09:10-09:13  3 min 
 

2. RENUNCIA DE LA EXPRESIDENTA . persona/es per explicar si es pregunta en base a 
l’escrit de la Maria que ens va passar ahir el cas: 21:13-21:16  3 min 
 
Es pregunta si algú vol informació o té alguna pregunta sobre el canvi de presidència i volen fer 
consultes.. Es comenta que hi ha l’assemblea extraordinària el 4 de març on s’exposarà però 
que si algú té preguntes se li contesten.   
 
A priori no en fan i algú comenta que tenim tot el suport. Passem al següent punt 
 
3. PRESENTACIONS DE LES VOCALIES. moderador/a LAIA  21:16 -23:55 (1h 40 min) 
 

Al llarg de la videoconferència es van llençant recordatoris: “Us convidem a posar tots i totes 

la càmara, així ens ajudem a conèixe’ns millor “ 

1. Vocal Biblioteca  
2. Vocal Educació Famílies  
3. Vocal aula oberta  
4. Vocal Xarxa Ampes  
5. Vocal genere  
6. Vocalia 6e 
7. Vocal Comunicació 
8. Vocal Menjador  
9. Vocal Extraescolars + speaker  
10. Vocal Festes  
11.  Vocal Econòmica 
12. Vocal Sostenibilitat  
13. Vocal Delegats 
 
Vocalia de biblioteca 8min 21:16‐21:24  : Pròxim dia de club de lectura 24 de Març en format 
virtual. Es discuteix si es pot fer o no la festa de llengua materna. Els hi agradaria fer-ho 
presencial si hi ha patis oberts juntament amb escacs, vocalia extraescolars i grup festes que 
posava el bar fins ara . La idea és que parlin amb direcció. Es comenta de ojo no deixar 
infantil de banda , pot anar dirigida a infantil. 
Setmana contacontes es vol que es pugui fer a tota l’escola i ampliar als  cursos 
superiors però poder fer algo més d’estil creatiu. S’ofereixen persones voluntàries per a 
colꞏlaborar i surten idees molt bones de creació d’històries, edició, etc...  (Setmana del 10 al 14 
de Maig) : Vero, Albert LLorente, Bego i Gabi 
 
 

Observacions posades al Xat 
 

● Pilar Rodríguez 21:24 también en el aula abierta se puede ver si hay 
dibujantes/ilustradores. sería interesante implicarlos si los mayores van a hacer 
cuentos 

● Begoña Martínez Sarrà 21:24 Anna, el meu marit i jo hem traduït algun llibre 
infantil, si us interessa. I ens dediquem a traduir 

 
Educació de famílies 6 min 21:16‐21:32: Feta la xerrada d’assetjament (va tenir moltíssima 
participació: 94 persones) i eixample respira (sostenibilitat). Voluntat de seguir treballant el 
tema els propers anys donat l’interès de la comunitat. Idees per a properes: ús de xarxes 
socials, abús de pantalles,  
 
 



 
Observacions posades al Xat 
 

● KARLA DÍAZ DE HEREDIA GARCÍA 21:24 Me encanta la idea anna!!  
● vanessa espinosa21:26 idea dins us tecnologies: Sharenting 
● Diana Bermejo - La Xarxa 21:26 Un tema interessant és el de les fake news 

relacionat amb tema xarxes  
● Veronica Fajardo21:27súper interesante, fake news. a todos los niveles.  
● Emma Valenzuela21:27I els Bots 
● Milena Pi21:29 Aquesta gent treballa en programes educatius sobre els mitjans 

de comunicació i també les noves tecnologies, especialment com es dirigeixen 
els més joves https://www.educac.cat/; https://www.educac.cat/families 

 
Aula oberta:  13  min  21:32‐21:45:  dues  línies:  una  de  voluntaris/es  per  l’AFA  +  pares  que 
organitzin  activitats  i  pares  per  poder  anar  a  l’escola  a  donar  suport  en moments  puntuals. 
S’ha  fet  una  xerrada  a  l’escola  “dia  de  dona  i  ciència”  4  dones  per  fer  xerrades  i  un  taller  . 
Dijous 25 de Febrer tenen reunió amb direcció (direcció la va posposar). Volen demanar poder 
tenir contacte amb les coordinadores de cicle 
 
Es comenta que direcció costa que respongui els correus (vàries vocalies els passa el mateix) i 
és més fàcil parlar en persona. Algunes vocalies es senten una mica soles.  
 

Observacions posades al Xat 
 

● Delegats Escola Mallorca 21:44 Voluntaris de pares x tenir més temps de parc 
... ja que els limita la falta de profes 

 
Vocalia gènere: 11 min 21:45‐21:56  Hèlia dones fins ara estava donant suport a l’escola i ara 
han passat relleu a la vocalia. Ja no hi ha la colꞏlaboració. A l’escola hi ha una nova vocalia de 
coeducació. L’escola hi està treballant i els hi demanen a la vocalia (per això demanen ajuda) 
què cal fer i quins paràmetres complir per convertir-se en una escola referent en temes de 
gènere. Pel 8M la vocalia proposa fer una enquesta a tots els cursos sobre “a què us voleu 
dedicar de grans”. Es faran estadístiques amb els resultats. Punt lila. S’han d’adaptar protocols 
de convivència. Busquen homes per la vocalia de gènere, per tal que es converteixi en una 
vocalia mixta. Pendent reunió junta - gènere.  Petició de taller de monitors de menjador sobre 
gènere i igualtat.  
 

Observacions posades al Xat 
 

● Marina Sau San luis 21:47 M'agrada molt la idea de l'enquesta  
● Diana Arevalo Mullor 21:47 Si, molt Bona idea 
● Carmen C 21:49 iba a comentar lo mismo Y si hay que convidar a un padre a la 

vocalía 
● Diana Bermejo - La Xarxa 21:52 Hi ha un aspecte important del projecte 

Erasmus Co-edu és que serem escola referent al barri!!! 
● Pilar Rodríguez 21:54 o un dossier o algo 

 
 
Curs 6è: 8 min 21:56‐22:04 Panera de Nadal va anar força bé i ja tenen ideat què volen fer: 
Van a Calafell (ja tenen contactada la casa de colònies) i aniran un dia a Port Aventura. Hi ha 
apuntat 25 infants de 50. Per a futures activitats estan una mica perduts ja que l’Ajuntament 
està denegant llicències per venda de roses per Sant Jordi. Es planteja idea de poder vendre 
roses dins l’escola d’alguna forma.  
Observacions posades al Xat 

● Anna Rivera Molins 22:00 ah pues sí click and collect de roses  
● Álex Sáiz 22:00 Esa es buena!!! 
● Diana Arevalo Mullor 22:00 Si Bona idea 
● Delegats Escola Mallorca 22:04 Punts de llibre x st Jordi? 

 



Xarxa Ampes: 15 min  22:04‐22:19 Es va fer reunió abans de Nadal per tema de pacificació de 
carrers (s’ha creat una comissió específica dins de xarxa ampes per tractar aquest tema, Anna 
Acebillo de l’escola està en aquesta subcomissió. Estan canviant les inscripcions dels instituts i 
no queda gens clar ni és coherent el que plantegen. Es demanarà al consorci que vingui a 
explicar-nos què vol dir. 
 

Observacions posades al Xat 
 

● Emma comenta: la RITA en seu dia va contactar amb la inspectora de l’escola 
Mallorca. Se li pot preguntar. Es qui li va fer l’examen al Dani per entrar com a 
director. 

● Anna Rivera Molins 22:07 també s'ha de veure si afecta lo del safa perquè serà 
escola-institut . a veure si accedeixen a fer aquesta reunió i veiem que us 
expliquen 

 
Comunicació:12 min 22:19‐22:31 Milena s’incorpora a la vocalia. Butlletí va sortint cada mes. 
Idees que surten: Publicitar el butlletí a instagram, publicitar la web perquè allà hi posem molta 
informació també, la història inacabada a instagram que es pugui fer més participatiu  
La vocalia demana que quan es passin els escrits i documents per corregir-los es demanin amb 
temps.  
Es necessita un informàtic per la web (amb urgència). 
Surt idea de fer una revista d’escola, o que els alumnes puguin implicar-se al butlletí fent 
notícies, etc….. 
A partir d’ara els vídeos de les vocalies els farà la Laura 
 

Observacions posades al Xat 
 

● podeis publicitar tb el boletín en insta ir poniendo las noticias 
● Delegats Escola Mallorca 22:20Que als nens participin al butlletí ?Info k del 

cole 
● vanessa espinosa22:26o un apartat del butlleti: noticies, idees,  
● Maria Nieto22:28La Festa és 1 a l'any i el butlletí és tot l'any, es pot plantejar 

per trimestres 
● Cristina Rodriguez mur22:28A la biblio es pot posar el butlleti 
● Natascha Gergoff22:28me parece buena idea que se imprima un par por clase 

y lo tengan allí para que lo vayan leyendo 
● sara domenec22:29 - Si. aixó de que ho puguin llegir a classe es molt xulo!! 

 
Menjador: 25 min 22:31‐22:56  S’ha ampliat a delegats l’opció de poder anar a provar els 
menús que mengen els nens. Es comentarà a la reunió de demà i qui vulgui podrà anar a fer-
ho. 
Hi ha hagut conflictes en l’espai del migdia i s’ha fet una reunió entre l’escola i alcoes. 
Posteriorment l’ha fet afa i alcoes i properament es farà la de afa-escola-alcoes, però l’escola 
ha demanat un marge de temps per veure si es compleixen els ítems que han marcat i 
acordat.. Es tornen a fer les activitats de migdia.  
Tenim greus insuficiències d’estructura a la cuina i a les instalꞏlacions. (hauríem de tenir 200 
nens menys menjant per a estar en el correcte) 
Surt a debat el tema del joc lliure dins l’estona de menjador (migdia). Es planteja fer una 
enquesta entre famílies de si estan d’acord en joc lliure o joc dirigit. I fer també una 
sessió únicament de menjador.  

 
Observacions posades al Xat 
 

● Diana Arevalo Mullor22:38I quina seria la solució? 
● Begoña Martínez Sarrà22:39la graella que us passaran és perquè tornaran a pautar 

més el joc lliure? 
● Tú22:40tema menjador es objectes segurament d'una sessió  
● Tú22:42us convidem a posar tots la camara, així ens conexiem 
● Anna Rivera Molins22:42jo tenia entes que era a la inversa, que fins aquest curs tenien 

una graella d'activitats, i que aquest curs no la feien per tema covid 



● Emma Valenzuela22:43de joc lliure o joc dirigit? 
● Tú22:43tema menjador es objecte segurament d'una sessió per si sola 
● Anna Rivera Molins22:44fins el curs anterior era algun dia una estona dirigida (per 

exemple anglès), i altres tot lliure no?jo també penso que es molt poc, 15 minuts lliure 
al dia 

● Diana Arevalo Mullor22:45Massa poc Temps lliure 
● Cristina Rodriguez mur22:45Pero la dinamica podria ser voluntaria 
● Delegats Escola mallorca22:45La idea es trencar dinàmica de conflictes al espai mitjdia 
● vanessa espinosa22:46hay q buscar otro equilibrio. Nos emplazamos a una reunion 

tematica comedor? 
● Álex Sáiz22:46Creo que será bueno tratarlo aparte 
● Anna Rivera Molins22:46no s'ha de pasar d'un extrem a l'altre! 
● Emma Valenzuela22:46jo demanaria una enquesta a les famílies perque això de 

moltes families han demanat.em sembla que no s'ha preguntat mes que al grup de 
families que han tingut conflicte i ni això 

● Veronica Fajardo22:46Yo estoy de acuerdo. Podríamos hacer la encuesta entre 
familias de 6è.  

● Diana Arevalo Mullor22:47Si estaría be preguntar ho a les families 
● Diana Bermejo - La Xarxa22:47El joc dirigit ha de ser una eina per trencar el gel però 

no la predominant. Evitar conflictes és qüestió d'estar pendent de totes les dinàmiques 
que hi ha, no d'una sola. 

● Begoña Martínez Sarrà22:48totlment d'acord. pots trencar dinàmiques si estàs una 
mica al cas en el joc lliure...  

● Anna Rivera Molins22:48peró jo per exemple vaig comentar que hi han molts conflictes, 
peró no perque treguin el temps lliure, sinó perque estiguin atents, ho 
comentin....proposin altres jocs... pero no treure temps lliure 

● Delegats Escola mallorca22:49Com es al joc dirigit? 
● Veronica Fajardo22:49de acuerdo, Maria. Te pasamos comentarios cuantificados. Es 

más interesante.  
● Diana Arevalo Mullor22:50Totalment d’ acord Emma 
● Anna Rivera Molins22:51peró temps lliure han de tenir per molt interessants que siguin 
● Begoña Martínez Sarrà22:51exacte. tenir temps lliure però que estiguin atents 
● Sonia Sanchez Busques22:523r van jugar a pichi ahir i crec que avui telèfon... Com a 

activitats dirigides 
● Emma Valenzuela22:52el problema per mi no es la tipologia d'activitats, sino que els 

infants perdin la capacitat d'improvitzar i pensar per ells mateixos els traiem l'opció de 
crear per si mateixos i de tenir imaginació 

● Anna Rivera Molins22:53si, aixó s'ha demanat tambétambé a direcció 
 
 
Extraescolars + speaker: 12 min 22:56‐23:08   Speaker amb infantil està tot l’any. Fins ara ha 
estat amb mitjans i ara passa a grans. Hi ha un increment de cost aquest any pq el cost de 
seguretat social ha pujat.  
Es busquen idees d’extraescolars per a poder oferir més coses als infants. Ja s’està donant 
forma a la graella de l’any que ve. 
S’agraeix molt a la vocalia tot l’esforç que està fent tot l’any. La vocalia demana una mica de 
paciència quan hi ha canvis sobre la situació sanitària perquè porta feina darrera i es volen 
assegurar abans de dir quelcom. S’agraeix a la direcció de l’escola també la colꞏlaboració i 
disposició per tirar endavant  
Es pregunta pel tema colònies (últim cap de setmana de Maig) 
 

Observacions posades al Xat 
 
SPEAKER22:56-22:59    

● Diana Arevalo Mullor - 22:58El 2o quatrimestre no estará a infantil? 
● vanessa espinosa22:58 infantil todo año 
● Marina Sau San luis22:58 Si. Ha dit que tot l'any 
● Diana Arevalo Mullor 22:58 Ok 
● Neus Ramon 22:59 Avui ha començat amb Grans 
● Tú 23:00 per on publiciteu que es busquen les 3 families   



 
Festes 12 min: 23:08‐23:22   Celebracions inclous (gegants+batucada i excursions que estan 
totalment aturats aquest any).  
Hi ha un increment de despesa general de la vocalia, envers al presentat al pressupost perque 
no es pensava poder realitzar massa festes i amb la implicació de l’escola, implicació de les 
famílies i suport i lideratge del Rampell s’han pogut fer quasi bé totes, adaptades a l’horari 
escolar i ampliades a tots els alumnes de l’escola. Es plantejarà a l’Assamblea  
 
De les festes grans s’han fet en horari escolar: 
 

● FET Castanyera (rampell) – en teoria la fa P3, mares de P3 fan de castanyeres i pares i 
mares ajuden al Bar 

● NO S’HA FET: ESMORZAR DE P3. (Prepara P4) 
● FET Rifa Nadal i Pastorets. (festa que normalment ha de preparar P5) 
● FET Carnestoltes. L’ha preparat 1er, amb recolzament del rampell 

 
Queden pendents  

● St Jordi (que fins ara la feia 2on, però aquest any l’assumirà el rampell segurament) 
● Festa de fi de curs (normalment la prepara 3er, aquest any encara no se sap) 

 
Altres són 

● CURS SOLIDARI (és 4t qui ajuda a la fira de roba de agenda 21, banc aliments i 
marató per nadal) no s’ha fet 

● LLENGUA MATERNA JUNT AMB ESCACS, (diumenge al matí, que la feia 5e) 
 
Normalment festes es reuneix amb delegats o pares del curs per veure amb ells com es fan les 
festes i la vocalia és qui parla amb direcció 
  
Una família ofereix portar una impressora 3D per a poder imprimir punts de llibre per vendre’ls 
per a recopilar diners. Es planteja opció conjunta de festes + 6è per vendre punt de llibre + 
rosa. Falta donar-li una volta  
 
 

Observacions posades al Xat 
 

Punts de llibres en impressora 3D 
● Diana Bermejo - La Xarxa23:12Mi hija preferiria el Among Us que la piñorca :) 
● vanessa espinosa23:13hace mascarillas tambien? =) 
● Maria Nieto23:15La bona notícia és que podem fer festes 
● Delegades Mallorca 201623:15Buenas noches familias. 
● Cristina Rodriguez mur23:15Es poden fer roses de punts de llibres 
● Diana Bermejo - La Xarxa23:16Un de vermell amb una rosa també tindria sortida segur 
● Carmen C23:16Si lo tenemos para hablarlo el jueves con dirección , desde <Aula 

Oberta 
● Veronica Fajardo23:17SÍ. Le damos vueltas a eso.  
● Carmen C23:18Para las paradetas , q ya se ha hablado, cuando se realicen los cortes 

de calles, de Eixample Respira, las montamos con todas estas ideas  
● Anna Rivera Molins23:18 jaja, siiiiiidirecció estan encantats amb les festes 

 
Econòmica:8 min  23:22‐23:30   Es busquen més voluntaris perquè sols són tres persones 
S’ha plantejat impressora 3D per a fer merchandasing. Controlar el pressupost i que tot quadri. 
Buscar altres fonts d’ingressos i fora de l’escola també, pq sempre som les mateixes famílies 
les que acabem finançant  
Farem canvi de banc i anirem a caixa Guissona, quan estigui la nova junta formalitzada 
 

Observacions posades al Xat 
 

● Fer una crida a la vocalia 
● Elisenda Sales: Mirar més enllà perque sempre són les mateixes famílies qui 

financen  



● Buscar medio cobro  
 
Sostenibilitat: 15 min 23:30‐23:45   S’ha creat la xarxa intercanvi que funciona de meravella. 
Pendent reunió amb direcció perque està pendent la plantada de l’any passat a la terrasseta 
d’infantil  
El jardí vertical està bastant malament i s’ha de posar en bon estat. El programador del rec 
automàtic no funciona i s’ha d’arreglar. La persona de referència de plantes es va jubilar i no hi 
ha que hagi agafat el relleu. Estem pendents de que vinguin a podar també per part del 
consorci a fer una poda important. 
Reunir punts pendents amb el consorci i enviar un correu demanant que vinguin i si no 
que ens diguin tempos de resposta.  
Tema talls: Pròxim el 12 de Març (fent racons de jocs) i el 23 d’Abril (Sant Jordi) 
Intercanvi de llibres fer-lo dins de l’aula i que hi hagi llibres per tots els alumnes. S’ha de 
parlar amb direcció per si estan d’acord  
Socialització-Repassa’l: Estem pendents de parlar amb direcció per veure quina línia vol 
adoptar l’escola en vers al llibres per a planificar  
 

Observacions posades al Xat 
 

La plantada 
Jardí verdical esta deterioritat i el programador del reg s’ha espatllat, amb alumnes de 
primaria 
Martin cop d’ull al programador 
Reunió vocalia – talls 12 de març amb racons espai de joc i el 23 abril festes i curs 6è 
Intercanvi llibres dins les aules 
Escoles sostenibles, com fer difusió sobre la ruta saludable 
Projecte repassa’l. Parlar amb Cristina 
Veronica Fajardo23:40es una muy buena idea comentarlo con los profes! antes de que 
se acabe el trimestre... y cambien de tema! 
Poda , pare de 4t. 

 
Delegats: 10 min 23:45‐23:55   Figura inclusiva amb les famílies, dinamitzadora, com a eina de 
comunicació entre escola famílies i AFA. Crear una figura d’apadrinament que no recaigui 
sols en el delegats sino en famílies voluntàries amb les famílies que tenen més dificultat en 
seguir la comunicació de l’escola (ja sigui per idioma, etc.) 
 
 
 
Observacions per futures reunions, la duració dels tempos de cada vocalia, de menys a més: 
 

1  Educació de famílies 6 min 

2  Vocalia de biblioteca 8 min 

3  Curs 6è: 8 min 

4  Econòmica: 8 min 

5  Delegats: 10 min 

6  Vocalia gènere: 11 min 

7  Comunicació: 12 min 

8  Extraescolars + speaker: 12 min 

9  Festes 12 min: 

10  Aula oberta: 13 min 

11  Xarxa Ampes: 15 min 

12  Sostenibilitat: 15 min 

13  Menjador: 25 min 
 

 
4. DARRER ESPAI DE DE PREGUNTES, RECORDATORIS (MARINA) 2 min 23:55-23:57    



 

Calendari compartit.   Donar-lo a conèixer  
Per cert, a banda us fem un recordatori que tenim EL CALENDARI DE L'AFA, perquè 
us hi afegiu i ho feu extensiu a totes les persones que formen la vocalia 
Així cada vocalia pot afegir les seves reunions, festes, xerrades, o trobades que 
organitzeu i entre tots podem veure què fem els demés i coordinar-nos millor entre 
tothom. També buscar possibles sinèrgies entre vocalies a l’hora de treballar en 
projectesconjunts                                                                                                                          
Open this link to join 'AFA Mallorca' shared calendar in GroupCal: 
https://groupcal.page.link/jAD2daB6aHozmCnJ8 

  
 

 
5. CLOENDA: ANNA 3 min 23:57-24:00    
 

 

 

Anna Rivera                  Marina Sau 

Presidenta en funcions                Secretaria 
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