
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA XAFEP DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2020 

Assistència: 

Gemma Rubira (Ítaca), Gemma Malet (Bages), Remei Erro (Serra i Hunter), Yolanda 

Delgado (dinamitzadora XAFEP), Núria Casellas (Sant Ignasi), Anna Reguant 

(Puigberenguer), Ana C. Querol (La Sèquia) i Eulàlia Guasch (Valldaura).  

Comença la reunió a les 19:35h 

Punts tractats a la reunió, seguint l’ordre del dia establert: 

1. Aprovació de les actes anteriors 

S’aprova l’acta anterior. 

 

2. Aprovació memòria jornada 2020.  

Es comenta que està molt ben feta, que és molt rigurosa pel que fa a l’ordre cronològic 

i les dates.  Després de dedicar estona a l’anterior reunió a fer una valoració de la 

XAFEP sobre la jornada, es fa una proposta concreta, que és llegida en veu alta. 

“El grup motor fa una valoració molt positiva de la jornada, tant en la organització 

conjunta amb les direccions com en la implicació de tantes escoles diferents a la 

organització com en la participació i esdevenir del dia de la jornada. Tothom va sortir 

molt content i pensem que ha estat molt important aquesta jornada pels esdevenirs 

posteriors que van impossibilitar la visita de les portes obertes de moltes de les escoles. 

Van quedar ganes de repetir la jornada i d'intentar tenir totes les ampa representant a 

les 13 escoles, tal i com va ser l'any 2019.” 

 S’aprova la valoració i, amb aquesta, queda aprovada la memòria de la jornada 2020. 

3. Jornada escola pública 2021 

Sobre les dates:  aquest any el primer dissabte de mes cau en 6 de febrer.  

Format: seria en un format virtual  

Xerrada:  recuperem la idea que va sortir a la reunió estival de la XAFEP de tornar a 

comptar amb el Jordi Collet per fer la xerrada. Valorem que el públic assistent el 2019 

(que és quan va venir el Jordi) no serà el mateix que el de 2021 i la seva intervenció va 

ser molt ben valorada. El tema sobre el que voldríem que parlés tornaria a ser el de la 

segregació escolar i l’equitat educativa, tot afegint matisos que tinguin més en compte 

les dades i la realitat a la ciutat de Manresa.  S’acorda que l’Eulàlia s’hi posa en 

contacte i fa un retorn al grup a la propera reunió de la XAFEP.  



Espai virtual: es parla del Zoom, i comentem que necessitaríem 13 espais simultanis 

per a la 2a part d’intercanvi entre famílies. Es posen dues opcions sobre la taula:  

 crear enllaços diferents per a les diferents escoles.   

 crear modalitat de codi. S’entra al meet i, partint d’una sessió inicial, que seria 

l’espai de la xerrada, s’introdueix el codi de cada escola, que pot ser el mateix 

nom del centre. 

Ens preguntem si el meet pot ser gratuït. Una de nosaltres diu que el zoom té menys 

prestacions interactives però que valdria la pena mirar-lo en el sentit que apuntem; 

que hi podria haver una sala principal per la xerrada i enllaços per cada escola. Per fer 

preguntes al Jordi hi haurà d’haver un moderador que doni paraules. També es parla 

de fer un simulacre. 

Cartell: Decidim ser continuïstes. S’acorda que la Yolanda farà una proposta de cartell.  

Participació de les direccions a la jornada: Hi ha diversitat d’opinions. Mentre una part 

de les assistents interpreta el seu retorn escrit fet a finals de febrer com un missatge 

clar de no voluntat de seguir col·laborant, una altra pensa que s’ha de seguir obrint-los 

la porta per millorar la relació i també perquè pensen que les seves paraules 

requereixen una resposta nostra. Llegim la part del correu de direccions com a retorn 

de la jornada per refrescar, que és el següent text:  

 “Les direccions valoràvem molt positivament l'activitat de la Xafep però que com a 
direccions hi tenim dos observacions: 
- No representa totes les ampes. Creiem que com a direccions i escoles cal que ens 
impliquem en una cosa col·lectiva, de tots. La Xafep, en aquests moments no ho és i per 
tant, nosaltres no ens hi implicarem.  Ja sé que vosaltres convideu a tothom i no venen, 
però potser no comparteixen el vostre objectiu i per tant no s'hi sumen. 
- Vam valorar la xerrada molt positiva, les tres que s'han fet, però no compartim 
l'objectiu bàsic de la jornada que és l'intercanvi entre famílies per explicar cada escola.  
Veiem un perill en acabar fent una "fira". Aquest punt, a més a més ha sigut el que ha 
generat més tensions amb ampes. 
Per tant, deixem de vincular-nos en la mesura que ho hem fet fins ara. 
Tot i així, evidentment, mantindrem un contacte ja que la tasca feta i la vostra 

implicació han sigut detonant i revulsiu.  La nostra idea de fer una jornada amb 

alumnes, des de les escoles i amb totes les ampes no entra pas en contradicció amb el 

què heu fet.” 

Després de llegir el text pren força la idea de contestar-lo i s’acorda que la Remei farà 

un primer esbós que després passarà pel grup motor.  

4. Preparació reunió amb l’inspector.  

Dijous a la tarda la Remei i la Yolanda es reuneixen amb el nou inspector, el Ferran 

Aguilera, en format virtual. Què volem explicar? Volem parlar de la XAFEP, qui som, 



quins objectius tenim. Es diu de parlar també de la jornada, veure si hi ha sintonia. Surt 

també la proposta d’obrir la porta a poder demanar ajuda per accedir a les AMPA.  

Es parla també del fet que el regidor d’educació, l’Antoni Massegú, deixa de ser 

regidor i s’hi posa algú que encara no se sap qui és. Es diu que s’haurà de contactar 

amb ell per conèixer-lo i presentar la xarxa. 

Surt la idea de que contactem amb les AMPA/AFA que van més coixes per 

acompanyar-les una mica i veure si s’afegeixen a les reunions. La Yolanda farà 

seguiment de Pare Alguer, l’Eulàlia de la Renaixença, la Núria de la Font i la Remei de 

Muntanya del Drac.  

5. Jornada contínua.  

Des del col.lectiu per la jornada continuada enviaran un mail la propera setmana a les 

AMPA, amb un contingut encara desconegut, però convidant a les AMPA a fer un 

sondeig sobre aquest tema. Aquest mateix mail es va enviar a les escoles aquesta 

setmana. La Yolanda demanarà que s’enviï a la XAFEP.  S’ha fet un grup de Telegram de 

jornada continuada de Manresa amb l’objectiu que es vagi parlant del tema i, es pot 

afegir tothom que ho vulgui, és obert. https://t.me/Jornada_continua_MANRESA  

L’Anna explica que a Puigberenguer fa 2 anys que estan treballant aquest tema i que fa 

un any es va passar una enquesta. Comenta que el tema costa perquè fa molts anys 

que no es toca l’horari actual i que és necessari parlar-ne, explicar-ho; quan s’explica 

les famílies ho entenen millor.  

6. OD i data per a la propera reunió 

Propera reunió: dilluns 14 de desembre. Pel que fa a l’hora s’acorda avançar-la a les 

19:00h. 

S’esbossa un inici d’OD per a la propera reunió: 

1. Aprovació de l’acta i lectura, si s’escau. 

2. Jornada 2021 

3. Retorn reunió amb inspecció  

4. Resultat enquestes AMPA/AFA 

5. Possibilitat de contacte amb no regidor o regidora d’educació (??) 

6. ... 

La reunió s’acaba a les 21:13h 

Pren acta Eulàlia Guasch.  

 

 

https://t.me/Jornada_continua_MANRESA

