
 

ACTA 10a reunió XAFEP CURS 20-21 

 

DIA: Dilluns 15 de març de 2021 de 19.00 a 20.35 hores. 

LLOC: Virtual 

ASSISTÈNCIA: Yolanda Delgado (XAFEP Manresa), Raquel Álvarez (Ítaca), Núria Casellas (Sant Ignasi), Anna Reguant 

(Puigberenguer). 

S’EXCUSA: Eulàlia Guasch (Valldaura) 

 

ACTA 

1. Valoració objectius de la jornada. La Yolanda exposa els punts que s'havien fixat com a objectius i com a 

indicadors i es fa un buidatge en comú. 

1) L'objectiu d'aclarir dubtes a les famílies es considera que s'ha  assolit, amb una ponència adequada i una 

interacció en el torn de paraula i en l'espai d'intercanvi amb les famílies, si bé degut al nou format virtual i 

dificultats tècniques, algunes famílies no poguessin contactar amb l'escola que volien.  

2) Pel que fa l'objectiu de visibilitzar la xarxa d'escoles públiques de Manresa, es ressalta que van faltar dues de 

les 13 escoles, motiu pel qual cal tenir el compromís amb anterioritat (principis de curs).  

El plànol de les escoles va funcionar bé.  

Els 13 vídeos de les escoles es van projectar però van ser mal valorats. És un tema sobre el qual exposem 

possibles idees, com fer un format més estandaritzat per les escoles o un únic vídeo transversal a partir de 

preguntes clau (falten recursos), si bé també els 13 vídeos diferenciats permeten visualitzar les 13 escoles de 

forma individualitzada. 

3) Pel que fa a l'objectiu d'acostar les escoles públiques a les famílies, s'ha aconseguit la presència d'11/13 

escoles, n'han faltat dues. En general, la jornada ha permès aclarir dubtes i acostar els centre a les famílies a 

través de les famílies. 

4) En relació a l'objectiu de posar en valor l'educativa, es proposa passar una enquesta a les famílies després de 

setmana santa per tal que exposin els motius de la tria que han fet.  

Deixem els objectius interns per la propera reunió. 

2. Buidatge enquesta famílies col·laboradores. Aquest punt queda pendent per la propera reunió. 

3. Repartiment punts memòria jornada. La Yolanda enviarà el link de la memòria i l'anirem omplint, cadascú amb la 

part que ha portat. L'objecitu és enllestir-la abans de finalitzar el curs.  

4. Iniciativa “Matriculació contra la segregació escolar”. El Martí Prats ens explica com evoluciona la iniciativa i 

l'impacte mediàtic que ha tingut. Pel que fa als resultats, no tindrà un gran impacte en primera ronda. possibilitat de 

materialitzar-se a Valldaura. Es valorarà en segona ronda, insistiran en la repesca, han mobilitzat 20 famílies. La 

iniciativa finalitzarà quan s'acabi la inscripció de les escoles. 

5. Enquestes famílies sobre la tria d’escoles. Es valida la proposta d'enquesta a les famílies. S'enviarà per correu, es 

demanarà opcions de tria, motiu i si s'ha assistit o no a les portes obertes. 

6. Portes obertes de les escoles. Com han anat? Es fa una breu ressenya de com han anat les portes obertes als 

centres presents. 



 

7. Difusió Cartell “Participa” Ens fixem com objectiu acabar de repartir els cartells promocionant la Xarxa. En principi 

les escoles presents tenen els cartells de Participa, ara seria qüestió de penjar-los en un espai visible de l’escola i fer-

ne difusió per tal d’augmentar la participació. Si hi ha cap escola que no disposi dels cartells ens en pot demanar, es 

van fer dos cartells per escola. 

8. Data i OD propera reunió. 12 d'abril de 2021 a les 19h.  

9. Altres. S'exposa que el dilluns dia 22 de març participarem un màster de polítiques educatives, per tal d'exposar la 

XAFEP.  

 

Pren acta l’Anna Reguant, afa Puigberenguer 

 

 


