
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 6a REUNIÓ DE LA XAFEP, 11 DE GENER DE 2021 

 

DIA: Dilluns 11 de Gener de 2020 de 19.00 a 21.05 hores. 

LLOC VIRTUAL: https://meet.google.com/ood-aexr-cyf 

ASSISTÈNCIA: Eulàlia Guasch (Valldaura), Núria Casellas (Sant Ignasi), Gemma Malet (Escola Bages), Remei 

Erro (Serra i Hunter) i Yolanda Delgado (XAFEP Manresa). 

 

ACTA 

1. Aprovació l’acta anterior, lectura si s’escau 

Llegim un tros final de l’acta anterior per explicar el funcionament de la reunió final de la jornada i s’aprova 

l’acta anterior.  

2- Distribució de la difusió de paper (cartells i programes) 

● A partir del dia 12 de gener es pot començar a repartir, si tenim el link de les inscripcions, a les llars 

d’infants. En principi un cartell o dos per escoles i programes I un cartell per a les llars.  

● Els barris en principi la setmana següent. 

 

3- Difusió virtual 

La setmana següent s’iniciarà I també es crearà la invitació a les institucions, direccions llars d’infants, 

regidoria d’educació, ... 

4.- Economia 

Es repassa quines entitats faran aportacions econòmiques (mínim 50€). Quedem que la Gemma demana a 

l’escola Bages si pot ser una aportació de 65 euros.  

Se sap que si que aportaran: Federació d’Associació de Veïns de Manresa, Escola la Font, Ampa la Font i Ampa 

de Muntanya del Drac. 

Es parla de com es farà per no fer partir tant una única despesa en moltes factures. Una opció és pagar un any 

una quantia com per dues edicions (100€), d’aquesta manera els “proveïdors” no hauran d’elaborar-nos 

tantes factures.  
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Ara mateix li hem de demanar al Jordi Collet que ens faci 5 factures de 50€ cadascuna. Mentres que si féssim 

aquesta opció només li hauríem de demanar tres. 

5- Revisió preguntes inscripcions online i paper i comprovació link jornada 

Les inscripcions online funcionen molt bé i s'arreglen petites coses del formulari (afegim el barri on viuen, i 

discutim si demanem telèfon) que es revisa conjuntament. Es dóna l'ok.   

El link per entrar a la jornada s'enviarà als inscrits uns dies abans i es farà un recordatori poc abans de la 

jornada. 

ES busca la manera de com fer-ho per resoldre dubtes concrets de les famílies,  finalment fent proves en 

directe la Remei penja un mapa de Manresa que permet clicar sobre el mapa per anar a la sala privada de 

l’escola en el punts on hi ha l’escola, clicar l’escola i anar a parlar amb famílies d’aquesta escola. Ho veiem bé.  

6- Inscriure l’activitat a revistes amb programacions 

Es demana voluntari per inscriure l’activitat a l'apuntador de paper, la Yolanda explica una mica que creu que 

implica. Se n’encarrega l’Eulàlia 

7- Preparació reunió regidor educació 

Dijous assistiran amb el nou regidor d'educació la Yolanda i la Remei.  

A la reunió s'explicarà la jornada i se'l convida però és massa just intentar aconseguir el seu suport aquest any. 

A part d'aquest tema, es debat si es podria intentar fer de portaveus de les ampes de Manresa i saber quins 

problemes tenen per poder intentar aconseguir informació del seu estat i fer pressió. S'acorda enviar un mail a 

les AMPES encara que es reconeix que és molt just de temps. 

També es demana informació de quantes places s’oferten per P3 i d'altres problemes endèmics de les escoles 

públiques manresanes (terrenys per les escoles en barracons, zonificació...). 

8. OD i data de propera reunió 

Dilluns 25 de gener a les 19 hores. Aniria bé que les AMPES tinguéssin el nom de les persones de cada escola 

que col·laboraran a la Jornada. Revisar el lliurament de vídeos. Preparar Nota de premsa. Fer el discurs 

d’obertura de la XAFEP.  

Es proposa que el dilluns 1 de febrer es faci la reunió amb les Famílies Col·laboradores participants a la 

Jornada.  
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9. Altres 

Tema dels vídeos, l'Escola la Sèquia farà el vídeo de nou, en canvi aprofitaran el de l'any passat: les Bases, 

Bages, Sant Ignasi i Serra i Hunter. Els vídeos s'han d'entregar el dia 25 i la Gemma de l'escola Bages els 

muntarà seguits.   

Reflexió final què aporta cada una de les parts de la jornada: 

La intervenció de l'Albert Ramírez: 

- Donarà institucionalitat a la jornada (de cara a famílies, a altres administracions, etc). 

- Pot donar resposta a la feina que s'està fent a Manresa 

- Coneix molt bé les escoles de Manresa 

L'obertura de la XAFEP 

- Empoderarà a les famílies, tant a la XAFEP com a les P2. 

- Ajudarà a ubicar la jornada. 

- Posicionarà la XAFEP en la lluita contra la segregació 

La intervenció d’en Jordi Collet 

- Donarà tranquil·litat a les famílies en relació a la diversitat a l'aula. 

- Agitarà les consciències posant sobre la taula que tots som responsables de l'acollida a les persones 
nouvingudes. 

Taula rodona, el debat en obert 

- Proximitat entre les persones assistents en un clima de conversa 

- Ajudarà a donar seguretat a les famílies d'escoles de MC. 

- No es visibilitzarà amb tanta claretat quines escoles tenen més demanda 

L'intercanvi entre famílies 

- Ajudarà a resoldre dubtes a les famílies P2 

- Donarà proximitat entre famílies 
 
 
 
 
Finalitzem la reunió a les 20:20 hores. 
Pren acta la Gemma Malet 


