
OBJECTIUS JORNADA 2021: (versió reduïda) 

Objectius principals: 
1. Aclarir dubtes a les famílies. 
2. Visibilitzar la xarxa d’escoles públiques de Manresa. 
3. Acostar les escoles públiques a la ciutadania. 
4. Posar en valor la interculturalitat escolar i l’equitat educativa. 

Objectius interns: 
1. Organitzar la jornada des de la transparència i el consens. 
2. Repartir les tasques de la jornada de forma equilibrada dins el grup motor.  
3. Reforçar vincles entre tots els agents implicats. 

ACTA 5a REUNIÓ DE LA XAFEP, 28 DE DESEMBRE DE 2020 

 

 

DIA: Dilluns 28 de desembre de 2020 de 19.00 a 21.05 hores. 

LLOC: Virtual 

ASSISTÈNCIA: Anna Cecilia Querol (La Sèquia), Remei Erro (Serra i Hunter) Eulàlia Guasch (Valldaura), Núria Casellas 

(Sant Ignasi) i  Yolanda Delgado (XAFEP Manresa). 

S’EXCUSA: Gemma Malet 

ACTA 

1. Aprovació objectius de la jornada. 

La Yolanda exposa els objectius de la jornada, que amb alguna petita variant continuen sent els mateixos. 

Aclarir dubtes a les famílies: Afegir un tercer indicador si s’ha generat interacció amb la ponència i la qualitat 

d’aquesta. Visibilitzar totes les escoles de Manresa: Es demanarà a la Gemma si es pot fer un plànol amb les 13 

escoles. S’acorda treure l’indicador de les direccions.  

Visibilitzar la xarxa d’escoles públiques de Manresa, participació visible i explícita de la segona part.  

Acostar les escoles públiques a la ciutadania, acostar famílies que han d’inscriure els infants a l’escola.  

Posar en valor la interculturalitat escolar i l’equitat educativa.  

Objectius 2020. Augmentar les famílies que s’inscriuen a P3 i fer recompte de l’assistència. Difondre la jornada a 

les famílies que no fan part de les llars d’infants.  

Facilitar la participació a les famílies a la Jornada. Afegir una pregunta al formulari d’inscripció, si tindries 

dificultat per connectar-te el dia de la jornada. 

Augmentar les preinscripcions escolars de les escoles públiques menys visibles. 

Objectius interns. Organitzar la jornada des de la transparència i el consens. Indicar els terminis i donar més 

temps per respondre a les qüestions plantejades des de la XAFEP.  

Organitzar la jornada des de l’equitat en l’execució de les responsabilitats i compromisos. Organitzar-nos de 

manera equitativa per la jornada.  

Reforçar llaços entre els participants de la jornada. No és un curs fàcil com per obrir la participació a noves 

entitats, però si reforçar vincles entre tots els agents implicats. 

2. Propostes 2a part jornada. 

Es discuteix com s’ha de plantejar la segona part de la jornada de manera virtual. S’exposa que les famílies han 

de poder assumir que no t’entri cap família a la teva sala. Pensem fórmules per a que no es visibilitzi tant aquest 

aspecte. Es proposa que després de la xerrada del Jordi continuem el debat de la segregació i que en paral·lel 
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s’enviïn pel xat els links de les 13 escoles. Les famílies de les escoles tindran obert el link general i el de la seva 

pròpia escola, i si veuen que ha entrat alguna família abandonaran el grup general i atendran les demandes de 

les famílies. Com que tindrem dues famílies per escola, això es pot fer de forma gradual sense que de cop 

desapareguin totes les famílies de les escoles. 

3. Posta en escena del dia de la jornada. 

Es decideix fer una sala reunió general i 13 per a permetre de fer trobades més personalitzades amb les famílies 

interessades. 

4. Propera reunió 

Dilluns 11 de gener de 2021 a les 19 hores 

Caldrà quedar abans per repartir la difusió de la Jornada que anirà a les escoles, llars d’infants i els comerços. Es 

parla que per una altra edició si tenim el material abans de nadal potser se’n pot fer difusió al CAMPI QUI JUGUI. 

5. Altres. 

L’Eulàlia trucarà al Jordi Collet i preparà el programa 

La Remei prepararà un document interactiu amb el mapa de Manresa amb els enllaços després del dia 9. 

La Yolanda contacta el Consell Comarcal i prepara e-mail de les consignes del vídeo conjuntament amb la Gemma 

i ho envia, i contacta amb l’impremta. 

Caldrà escriure a les direccions que ens vagin responent, de moment ho ha fet una. 

 

Pren acta: Remei Erro 

 


