
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 9a REUNIÓ DE LA XAFEP, 15 DE FEBRER DE 2021 

 

DIA: Dilluns 15 de febrer de 2021 de 19.00 a 20.45 hores. 

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

ASSISTÈNCIA: Anna Reguant (AFA Puigberenguer), Eulàlia Guasch i Gerard Muixí (AFA Valldaura), Martí 

(família jornada), Nàdia Akim (AMPA Pare Algué) i Yolanda Delgado Alcántara (XAFEP Manresa). 

 

Excusen assistència: Anna Gil (AMPA Flama), Gemma Malet (AMPA Bages), Núria Caselles (AMPA Sant Ignasi) i 

Raquel Álvarez (AFA Ítaca). 

 

ACTA 

1. Impressió general de la jornada 

Èxit absolut. Està molt bé poder quedar abans amb les famílies col·laboradores, això ha fet que el dia de la 

jornada no hi haguessin dificultats amb els micros oberts. S’ha de tenir en compte que no totes les famílies 

haguessin pogut “aguantar” les proves tècniques i que sempre hi haurà qui s’incorporarà a darrera hora i per 

tant se li hauran de donar les consignes ben mastegades.  

El format virtual ha sigut molt pràctic per a les famílies col·laboradores, tot i així han mancat dues escoles. 

Es comenta que la part de la taula rodona no estava massa preparada i que era un espai que tenia dues 

funcions per una banda fer de transmissor de dificultats tècniques  i donar benvinguda o resoldre dubtes 

generals del xat i per l’altre banda la conducció de la taula. 

La Yolanda comenta que no es va donar protagonisme a totes les escoles per igual, ella lamenta que va 

mancar la veu de l’AMPA la Font, que no li va donar peu a intervenir, que li sap molt greu, a la seva pantalla no 

tenia a la Montse i no la va tenir en compte a l’hora de preguntar. La taula rodona ha de ser equitativa perquè 

quan una família parla de la seva escola, dels projectes i de com ho fa això la fa sentir present i connectada 

però si no tens visites a la teva sala i la conversa genèrica no t’inclou o es fan intervencions molt llargues doncs 

la vivència de la jornada és negativa. Tot i així la Yolanda ha parlat amb la Montse i s’ha aclarit que en cap cas 

hi havia mala voluntat de que la seva escola no intervingués.  
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2- Buidatge enquesta satisfacció famílies, públic objectiu de la jornada 

S’adjunta el buidatge de les enquestes en document a part. 

Han respost l’enquesta 48 famílies de les 51 que tenim constància que van participar-hi. Només 3 famílies no 

han respost l’enquesta. 

Han vingut famílies de totes les llars on s’ha fet difusió, de les 8 públiques i les 2 privades no vinculades a cap 

centre, per tant de nou èxit total, en l’edició passada van participar-hi 36 famílies representades en més de 50 

persones. 

L’Eulàlia exposa el buidatge de les enquestes de les famílies participants punt per punt. Tothom va fent 

aportacions. 

Es comenta que a les llars no se’ls ha demanat col·laboració en aquesta edició. Sembla que tampoc han imprès 

la graella de paper. 

Sobre el vídeo el proper any s’ha de replantejar, vaja que si hi ha una propera edició el vídeo ha de ser més 

uniforme, ara en general és com un espot de cada escola. Les enquestes així ho diuen. 

Destacar que més de la meitat diuen no haver pogut contactar amb les escoles que volien.  Falta saber si les 

famílies que no han pogut contactar ho han fet per temes tècnics, per què els hi va mancar temps o per que 

volien contactar amb les escoles que no han vingut. 

Ha mancat a l’enquesta alguna pregunta sobre el format virtual. 

3- Valoració objectius jornada 

Queda pendent per a la reunió de març. 

4. Buidatge enquesta famílies col·laboradores a la jornada 

Queda pendent per a la reunió de març. 

L’Eulàlia es proposa per fer el mateix buidatge que amb l’enquesta de les famílies participants. 
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5. Proposta trobada entre famílies que han de fer la preinscripció 

Són les 20 hores i s’afegeix el Martí, una de les famílies que va venir a la jornada i que ha de preinscriure una 

criatura a P3. Ell prèviament va escriure a la XAFEP fent arribar les seves impressions, i la XAFEP el va convidar 

a incorporar-se avui a la reunió. 

El Martí comenta que a la Jornada va trobar a faltar l’espai de connexió entre famílies que volguessin fer una 

aposta per a combatre la segregació, va trobar a faltar una estratègia col·lectiva per a fer front a la situació de 

desequilibri de Manresa. Ell proposa per aquesta preinscripció intentar fer-hi quelcom. 

S’acorda: 

 Intentar fer una crida per saber si hi ha més famílies amb la mateixa sensibilitat. 

 No perdre el temps demanant suport a ningú. Això és un desgast, reunions inútils, frustracions i 

enfrontaments innecessaris. S’acorda informar però a l’administració. S’encarrega la Yolanda 

 El dissabte 27 de febrer de 10 a 12 h per aquesta tercera part de la jornada, això serà una trobada 

entre famílies que volguessin fer una aposta conjunta de preinscripció escolar per revertir la situació 

de segregació escolar de Manresa, ja sigui en primera o en segona opció de tria. 

 En Martí elaborarà una proposta d’escrit i entre totes les que som al grup anirem fent aportacions. 

 L’escrit es farà arribar a les famílies de la jornada i a les llars d’infants. 

 
Finalitzem la reunió a les 20:45 hores. 
Pren acta la Yolanda Delgado Alcántara. 


