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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA XAFEP DEL 14 DE DESEMBRE DE 2020 

 

Assistència: Yolanda Delgado (dinamitzadora XAFEP), Gemma Malet (AMPA Bages) i Ana C. 

Querol (AMPA La Sèquia).  

Comença la reunió a les 19h 

Disculpen assistència: Eulàlia Guasch (Valldaura), Remei Erro (Serra i Hunter), Anna 

Reguant (Puigberenguer), Núria Casellas i Laia Serra (St. Ignasi). 

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

1. Aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova l’acta anterior. 

 

2. Enquestes AFA/AMPA.  

Vist la Laia Serra (AMPA Sant Ignasi) ha disculpat la seva assistència, es decideix posposar 

l’exposició de les dades i la valoració i conclusions de les mateixes. 

3. Jornada "Parlem de les escoles públiques de Manresa" dissabte 6 de febrer de 2021  

3.1 Difusió 

Cartell. S’aprova mantenir el format i el color blau que proposa la Yolanda.  

Per tal de reduir despesa i buscar una difusió més àgil i fàcil en la situació actual, valorem 

reduir el nombre de “flyers” de paper respecte l’any anterior, mantenir cartells i 

maximitzar la difusió via e-mail i WhatsApp. 

L’Ana prepararà e-mail per a les llars d’infants. 

 

3.2 Despeses i aportacions econòmiques. 

Decidim demanar a les AMPA/AFA una col·laboració de 50€. Si hi ha 10 aportacions 

considerem assumible el cost del ponent i dels materials de difusió. 

L’Ana prepararà e-mail per a les AFA/AMPA. 

 

3.3 Institucions 

Esperem poder-ne parlar amb el nou regidor d’ensenyament quan ens hi trobem aquest 

gener. Serà difícil la seva col·laboració, ja que d’una banda al gener la jornada ja estarà 

molt concretada i perquè els regidors anteriors ja van deixar clara la seva voluntat de no 

col·laborar. 

No hem contactat encara amb el Consell Comarcal. 

 

En la trobada amb l’inspector, no es va poder concretar cap col·laboració de cara a la 

jornada. 
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3.4 Xerrada 

L’Eulàlia Guasch ens fa arribar la següent informació: 

Ha contactat amb el Jordi Collet per tal de fer la xerrada, i aquest va expressar dos dubtes. 

El primer, el format virtual. El segon el fet de repetir la mateixa xerrada perquè el primer 

cop va ser un èxit i va moure coses i potser es pugui generar masses expectatives. 

En un segon contacte van concretar que ell vol i pot fer la xerrada tenint en compte: 

 El format virtual és la condició perquè es pugui fer. O es fa així o no es fa. Ell deia 

que, com a professor de la universitat de Vic, està fent classes online i que veu que 

és un mitja molt bo per donar informació però dolent perquè s'estableixi una 

interacció. Tot i això s'avindria a fer la xerrada, encara que sigui en aquest format.  

 Pel que fa a la repetició, l’Eulàlia li fa saber que realment la gent que repetiria seria 

poquíssima.  

 Sobre la petició de dirigir la xerrada cap a la situació i evolució de Manresa pel que 

fa a la segregació per tal que sigui més propera i significativa pel públic assistent, 

diu que ho podria fer però que ha de tenir dades i ens remet a que contactem amb 

la CESSEM perquè ens cedeixi i autoritzi a utilitzar aquesta informació perquè ell 

pugui treballar-hi i presentar les seves conclusions en públic.  

 Pel que fa a la data, la té disponible.  

 Al e-mail se li va parlar de la quantitat de 250 euros però ell no en va dir res. Abans 

de Nadal hem de confirmar data i que tenim accés a les dades. Després de Nadal li 

passem els documents de la CESSEM perquè ell hi treballi. 

Es comenta que el document final de la CESSEM és públic i no cal autorització de ningú. 

3.5 Vídeos de les escoles 

Valorem positivament la rebuda dels vídeos en la 3a jornada i en un format telemàtic 

sembla molt encertat mantenir-los. 

Considerem que es poden repetir els de l’any passat perquè estaven bé i no queden 

desfasats tot i que, donarem la opció a les AFA/AMPA que vulguin de fer-ne un de nou. 

La Gemma es compromet muntar els vídeos en un format senzill per poder-los tenir i 

enviar i per poder-los presentar fàcilment en la Jornada. 

 

3.6 Format de l’espai famílies 

Tenim dubtes de com podríem fer funcionar bé aquesta part de la jornada. Si fem una “sala 

virtual” per parlar de cada escola, sembla que serà més àgil i concret i cada família podria 

respondre els seus dubtes, però d’altra banda pot ser que la informació es repeteixi o 

quedi entretallada si les famílies van entrant i sortint i correm els riscos de que hi hagi 
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situacions incòmodes i que sigui especialment desencisador per a les col·laboradores que 

no rebin cap pregunta ni contacte i estiguin soles a la sala virtual. 

Ens plantegem fer una sola sala o unes poques compartides per diverses escoles segons les 

zones de la ciutat. D’aquesta manera hi afegint una persona amb la tasca de dinamitzar 

l’espai podríem mantenir més equilibri entre escoles, fins i tot afegint preguntes per part 

de l’organització quan calguin,  redirigir situacions o preguntes incòmodes i donar més 

visibilitat a les escoles que no solen despertar tan interès. Però potser seria un format més 

lent, menys concret i menys de tu a tu. Caldrà pensar-ho i valorar-ho. 

Farem un simulacre d’aquest espai dilluns dia 28 a les 19h per mirar de valorar-ho. 

També caldrà pensar com aconseguir que les totes famílies facin l’enquesta de satisfacció 

de la jornada. 

 

4. OD i data de propera reunió. 

Concretem que dilluns 28 de desembre a les 19h farem el simulacre per concretar el 

format de la Jornada. 

Al gener caldrà parlar de les enquestes, de la trobada amb el regidor i seguir concretant la 

jornada. 

 

5. Reunió amb l’inspector.  

La Remei Erro (AMPA Serra i Hunter) i la Yolanda es van reunir amb el nou inspector, el 

Ferran Aguilera, en format virtual. En fan una valoració positiva de la seva rebuda però els 

hi ha faltat concreció alhora de fer calendari de les mesures proposades pel CESSEM i en 

qüestions com la creació d’un observatori. 

6. Proposta cartell participació XAFEP 

Aprovem la proposta de cartell i valorem aconseguir diners de les aportacions a la jornada 

per fer-ne, com a mínim, un parell d’impressions per a cada escola. Cada cartell a DIN A3 a 

color tindria un cost de 0,5€. 

 

 

Pren acta Ana C. Querol 

Finalitzem a les 20:15 h. 

 


