
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 7a REUNIÓ DE LA XAFEP, 25 DE GENER DE 2021 

 

DIA: Dilluns 25 de Gener de 2021 de 19.00 a 20.45 hores. 

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

ASSISTÈNCIA: Gemma Malet (Bages), Eulàlia Guasch (Valldaura), Montse Rovira (La Font), Núria Casellas 

(Sant Ignasi), Remei Erro (Serra i Hunter) i Yolanda Delgado (XAFEP Manresa). 

 

ACTA 

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

S’aprova l’acta per unanimitat.  

2- Encartellada final i distribució de programes. 

La Yolanda diu que les setmanes que queden són per encartellar. Ella té molts cartells i mirem com fer-ho per 

fer-nos-els arribar. Acordem quedar en algun moment del cap de setmana per fer-ho. Tot i que no és part de 

l’ordre del dia, també acordem crear un grup de whatsapp intern per coses practiques de la organització. Ho 

farà la Remei. Hi serem totes les que som a la reunió i acordem preguntar-ho a l’Anna (Puigberenguer) i l’Ana 

(Sèquia). 

3- Economia. 

Hi ha hagut 12 entitats que han volgut col·laborar: la FAVM, nou AFA/AMPA i dues escoles.  

De moment només cal assumir la despesa d’impressió. Al tenir més col·laboracions que despeses la Yolanda 

proposa criteris de prioritat per decidir qui paga i qui no: 

• Entitats que visibilitzen la seva col·laboració, posant el logotip a la difusió.  

• AFA/AMPA no implicades en la organització de la jornada i que la seva economia ho permeti.  

• Entitats no AFA/AMPA no implicades en la ORGANITZACIÓ de la jornada.  

• Entitats properes a la jornada i que la seva economia ho permeti. 

• Les entitats que a l’edició passada no ho van poder fer 
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• La resta d’entitats. 

La impressió de la difusió costa 215,38 euros, per a que tothom posi més o menys el mateix es requereixen de 

4 entitats, es decideix que una sigui la FAVM i les altres siguin AFA/AMPA.  

Es reparteixen els costos de la següent manera:  

FAVM posa 50 euros 

AMPA Flama en posa 50 euros 

AFA Ítaca, 50 euros 

AFA Puigberenguer, 65,38 euros 

També estem pendents de saber si el Jordi Collet accepta finalment els 100 euros que li hem ofert com a 

contraoferta a fer-ho gratuïtament. Si ell accepta els diners ens ha de donar el número de compte. Per definir 

qui pagarà els 100 euros farem servir els criteris anteriorment esmentats i aprovats. A la impremta també se li 

està fent transferències. Les entitats que les fan, ens envien el comprovant a la Xafep. 

4.- Inscripcions. 

Tenim les que venen de llars d’infants i les online. Les inscripcions online hi ha 39 inscripcions però com més 

de la meitat assistiran 2 persones calculem que, de moment, hi haurà al voltant d’unes 60 persones. De 

moment. L’any passat hi va haver 36 inscripcions online. La Yolanda diu que ara el que caldria és contactar 

amb les llars per saber inscripcions. Acordem que cadascuna preguntarà a la llar on ha portat la difusió entre 

dilluns i dimarts de la propera setmana. 

5.- Nom de les famílies col·laboradores de cada centre. 

Serra i Hunter, la Remei i la Siham. Sant Ignasi, Clara Alba i alguna de Xafep. Valldaura de moment ningú però 

l’Eulàlia s’hi pot posar. Igualment apunta ella que caldrà gent de la organització vetllant per l’aspecte tècnic. La 

Font, Montse Rovira. Bages, de moment no va sortir ningú. Comenta la Gemma que a l’AMPA hi ha ganes, s’hi 

veu el sentit però no s’acaben de veure en un format virtual. A més, com l’experiència els dos anys anteriors 

no va ser gaire positiva, van amb reserves.  Al llarg de la setmana haurem d’anar concretant més. En general 

comentem que potser el fet que les direccions s’hagin desmarcat de la Jornada fa que algunes AMPA se sentin 

menys recolzades. 
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6.- Vídeo. 

Pare Algué: La Nadia diu que si no ho envia el dia 27 de gener, que poséssim el que van fer l’any passat. La 

Sèquia, que ens havia  manifestat que volien fer un vídeo nou no ens l’han fet arribar.  S’acorda que la Yolanda 

escriurà a la Sèquia. La Gemma accedirà als vídeos que són al drive de Xafep i els reeditarà. 

7.- Nota de premsa. 

Es llegeix en veu alta la nota de premsa proposada i s’aprova. La Yolanda diu que, com l’any passat no va venir 

cap mitjà de comunicació, proposa fer un mail dient que ens agradaria que aquest any hi fossin. I després 

enviar la nota de premsa. 

8.- Discurs d’obertura Jornada.  

Es planteja qui elabora i diu el discurs de la Xafep. La Yolanda proposa iniciar un escrit i anar-lo construïnt 

entre totes. Pel que fa a parlar, l’Eulàlia manifesta no voler-ho fer. 

9. Reunió de famílies. 

Es farà dilluns 1 de febrer a les 19 h al mateix espai virtual. Arrel de pensar com ha de ser aquesta trobada surt 

el dubte de com derivar les famílies a les sales concretes, si s’ha de posar un límit d’aforament o no. 

Comentem que potser no cal posar límit però que cal que el debat que s’estableixi a la taula rodona sigui ric, 

interessant. Aquest és un dels reptes més rellevants d’aquesta edició. L’Eulàlia comenta que ha preguntat a un 

company de feina si vol ser-hi (a la Jornada) per tal d’ajudar en el proposar temes per debatre a la taula 

rodona.   

10. Distribució de les tasques pel 6 de febrer. 

Reunió amb el regidor Josep Gili i la Marta Romeo. Impressió: ens vam donar a conèixer. Ens van escoltar però 

no van donar cap resposta. Van afirmar que les ajudes a les escoles no diferenciaven entre concertades i 

públiques o de màxima complexitat o no. Va sortir el tema de les mesures que va definir la CESSEM i que, 

sembla , no es volen implementar a Manresa de moment. No hi ha voluntat política. Va quedar clar que la 

XARXA faria pressió pels temes que les escoles necessitin. Es fa un traspàs d’informació de la reunió que 

l’escola Valldaura va tenir aquesta setmana amb l’ajuntament.  

 
Finalitzem la reunió a les 20:45 hores. Pren acta l’Eulàlia Guasch Cervelló 


