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REUNIÓ DE JUNTA AFA ESCOLA CAMINS 

Dimarts, 30 de novembre 2021- 21h  

Virtual 

Assisteixen: Esther Montero, Roger Fonseca, Josep Miquel Rey, Pere Ponsatí, 

Esther Ayuso, Georgina Bolart, Salvador Duran, Andrea Zayas, Efi Alabart, Sònia 

Sala, Neus Danés, Susanna Rodriguez, Anja Liebe, Anna Noguer, Maria Fort, 

Anna Freixa, Clara Noguer, Anna Puell i Elena Diez. 

Ordre del dia 

1. Continuïtat Camins 

Hi ha una important davallada de la natalitat i és una constant pels propers anys 

a Banyoles. Les dades poden afectar la continuïtat de l’escola al no disposar 

d’edifici propi. Des de la direcció del centre ens comenten que hi ha una persona 

de la Intersindical que vol reunir-se amb l’AFA per valorar les possibles opcions: 

o Crear una aliança amb algun altre centre educatiu del municipi per garantir 

la continuïtat del projecte pedagògic (aquesta opció caldria treballar-la 

amb temps). 

o Que Banyoles – Porqueres siguin una única zona escolar. 

o Que a Banyoles hi hagi 2 escoles d’una sola línia. 

Es mostra molta preocupació en aquesta qüestió. Es fan diverses intervencions 

amb idees com presentar un escrit defensant el model i la metodologia 

implantada per l’escola Camins a Banyoles, que s’ha convertit en un referent tant 

per altres centres educatius com pel col·lectiu de mestres que han vingut a 

formar-se al centre. 

Es conclou que cal demanar una reunió urgent amb l’ajuntament si pot ser, abans 

d’acabar l’any. Cal buscar el suport de l’ajuntament, un compromís ferm que 

defensi el model de futur de l’escola. En aquesta reunió més que posar l’accent 

en la continuïtat de l’escola, caldria fer el seguiment de les accions que cal fer a 

l’entorn de l’escola per millorar la seguretat i la confortabilitat.  

Es proposa també elaborar un recull històric de les xifres i els esdeveniments 

singulars de l’escola (famílies que han vingut de fora pel model pedagògic, la 
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formació de docents, testimonis de l’equip docent i exalumnes, etc.). Aquest 

recull s’hauria de fer des d’una nova comissió de “Relacions Institucionals”, que 

hauria d’acollir membres de l’AFA i de l’equip docent de l’escola. 

Paral·lelament a aquestes accions, des de la comissió de Difusió es mirarà de 

fer accions per tenir major visibilització tant al municipi de Banyoles com a nivell 

de Catalunya. 

Pel que fa a l’alumnat que aquest curs cursa 6è, no és clar quina adscripció hi 

haurà a la secundària. 

2. Membres comissions. Representants 

Un cop fet el recull de persones vinculades a cadascuna de les comissions, la 

comissió que està més crítica és la de loteria. Caldria implicació perquè es 

garantís el relleu i fins i tot dinamitzar noves propostes.  

A la loteria hi ha 3 figures clau: 

o Una més comercial que al setembre hauria de mobilitzar els possibles 

col·laboradors / patrocinadors de les paneres. Anna Puell amb el suport 

de la Paula. 

o Una figura que ajudés en el disseny per la venta dels talonaris. Andrea 

Zayas. 

o Una persona que controli els talonaris venuts i que porti el registre 

econòmic. Josep Miquel Rey. 

Per a la venta de talonaris s’acorda que es demanaran col·laboradors que puguin 

assistir a la tarda a muntar la parada i vendre’n. 

També es fa atenció a que la comissió d’extraescolars genera molta feina i pivota 

sobre tres persones. 

La comissió d’espai familiar que va quedar força aturada amb el confinament, 

s’està reactivant i n’han marxat 3 persones. En queden 7 però es convida a 

participar ja que les persones que continuen implicades hi són des de l’inici i 

volen sàvia nova. En relació a aquesta comissió es comenta la proposta de fer 

algun taller de cuina per a les famílies. S’ha parlat amb la Marta de La Llaminera 
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per si pot fer alguna proposta. Caldrà veure si és factible segons les restriccions 

covid del moment. 

En relació a les fotos de cada comissió, es demana que s’enviïn abans de les 

vacances de Nadal. Només s’ha recollit la foto de la comissió de carnestoltes. 

3. Debat constituent 

Aquesta plataforma neix d’una demanda d’en Lluís Llach per generar un debat 

constituent per tal que la ciutadania decideixi què i com vol organitzar-se per 

assentar les bases constitucionals del país. S’ha creat una pàgina web a la que 

cal inscriure’s per emplenar un formulari de 140 preguntes. S’han format a unes 

persones que s’anomenen “Enteses”, que són les persones encarregades d’anar 

obrint debats i promoure la reflexió des de tots els àmbits. 

Paral·lelament a aquestes accions, més enllà del debat que en principi conclou 

al maig del 2022, en l’àmbit educatiu s’ha proposat que es mantinguin les 

trobades entre els instituts, les escoles i les llars d’infants del Pla de l’Estany. Es 

vol crear una associació d’escoles de la comarca per continuar vinculats i generar 

espais participatius en l’àmbit educatiu. L’Esther Ayuso anima a participar a totes 

les persones que vulguin reflexionar amb tota la comunitat educativa sobre 

educació. 

El 21/12/21 tindrà lloc una nova reunió del debat constituent. Volen fer-la 

extensiva a més famílies (més enllà de les AFA), així com també als equips 

docents. Des de l’AFA ens podem registrar per generar un debat constituent 

propi. 

4. Extraescolars menors Proinfància 

A títol informatiu, es comenta que des de la direcció de l’escola ens han 

comunicat que aquest curs 21-22 hi ha alguns alumnes de l’escola que han estat 

becats per Proinfància i que se’ls hi subvencionen les extraescolars de l’escola. 

Aquests alumnes no són socis de l’AFA. No hi ha inconvenient per part de cap 

membre. 
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5. Valoració excursió famílies a l’estany. 

Es van apuntar 28 famílies i finalment es va presentar alguna més. El dia va 

acompanyar i l’ambient va ser molt relaxat. La valoració és molt positiva. Al dinar 

va venir una família nova. 

6. Reunió Consell Escolar Municipal de Banyoles (CEM) 

Es tracta d’un fòrum municipal que en principi és un espai de debat però que a 

la pràctica és força informatiu i bastant unilateral. Els conformen les famílies 

d’alumnes, l’ajuntament (tant la branca tècnica com política), i el personal docent. 

A la darrera reunió es va presentar un projecte de recerca en el que hi participa 

l’Hospital Trueta i que subvenciona l’ajuntament, a l’alumnat de 2n a 4rt d’ESO. 

Fan una ecocardioscòpia per detectar possibles anomalies o patologies 

cardiovasculars. 

També es va presentar a un nou tècnic que portarà la difusió dels projectes que 

es fan en el marc del Pla d’Escolarització Extensiva, que des de fa anys s’ha 

implantat a Banyoles. 

Finalment es va comentar la problemàtica que hi ha amb les TEIS als menjadors. 

Les vetlladores han passat de disposar una hora i mitja al dia a una hora a la 

setmana. Es proposa fer una demanda des de l’escola i des de la comissió de 

menjador per comunicar que no s’està d’acord amb la retallada de les hores de 

les vetlladores. Des de la FAPAC s’està fent pressió i s’han adreçat al Síndic de 

Greuges. 

7. Altres qüestions 

L’Anna Freixa comenta que ha recollit per part d’algunes famílies que estaria bé 

organitzar una trobada entre els exalumnes de la primera promoció de Camins 

que ja són a l’Institut i alumnes de 6è, per generar un espai de compartir 

experiències, donar feedbacks i referències als alumnes de la 2a promoció. 

L’Esther Ayuso comenta si com a AFA es podria proposar a l’Escola Camins com 

a candidata pels premis anuals que atorga l’Associació Mestres 68. 


