ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L’AFA
València, 1 de març de 2021
Assistents: Mariam, Daniel Arizpe, Elisa, Joshua i Daniel Castillo

S'obri la reunió a les 18.00 hores en el canal https://meet.jit.si/afaparecatala amb el següent
ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior.
2. Lectura de l'ordre del dia
3. Campanya ‘L’*escullera’
4. Escocell del pati
5. Enquesta de menjador
6. Protocol de noves famílies
7. Precs i preguntes

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior.
Es llig i aprova

2. Lectura de l'ordre del dia
Es llig i aprova

3. Campanya ‘L’escullera’
Mariam, que està en el grup de whatsapp del grup de treball dedicat a la campanya comenta
que ella no ha pogut dedicar-li molt temps, però que pel que es comenta en el grup, s'han
venut ja bastants vals en els comerços del barri que participen en la campanya, i que de
moment s'està estudiant si començar ja amb el repartiment o si esperar que hi haja més vals
per a poder repartir més d'un val per família

4. Escocell del pati
Daniel C. comenta que fa dos divendres es va reunir amb Josep B. i l'equip directiu per a
traslladar-los la proposta de ressembrar i arreglar l'escocell. La proposta va tindre bon
acolliment per part del centre i es va quedar a tindre una reunió amb *Xus, coordinadora de
la *Comissió de *Mestres del *Pati per a compartir amb ella la proposta. Ja s'han posat en
contacte amb ella, però de moment no han pogut quadrar dates. D'altra banda la proposta
del taller de bombes de llavors de cara a la transició d'infantil a primària també els agrade, i
fins i tot voldrien fer-la extensiva a tota l’escola. Imma els ha passat el contacte d'un altre
pare de l’escola que ja ha fet altres vegades el taller i que de fet ho farà amb la classe de 6é
de la seua filla. Es posaran en contacte per a veure de quina manera es poden coordinar
esforços.

5. Enquesta de menjador
La comissió de menjador ha revisat les enquestes. De moment han contestat unes 150 famílies.
De manera general podria dir-se que no estan molt contents/as amb les verdures, ensalades i
peix. Però es requeriria d'una anàlisi més detallada i en profunditat quan estiguen totes les
enquestes. Es comenta que, fet el recordatori a les famílies recentment, caldria posar una
data per a tancar a enquesta i poder fer aqueixa anàlisi.

6. Protocol de noves famílies
S'ha obert un document col·laboratiu i s'està treballant en això

7. Precs i preguntes
Mariam pregunta si hi ha algun tipus de protocol per part de la junta a l'hora d'adherir-se a
diferents propostes, manifestos, comunicats, i si se sol deixar un temps mínim d'espera
perquè tot que vulga puga opinar o com se sol procedir.
S'explica que no hi ha un protocol com a tal, però que són qüestions que han sigut llargament
debatudes en el AFA i que llevat que siguen qüestions que requerisquen una certa urgència
sempre hi ha temps per a opinar i debatre. No obstant això, es comenta que són qüestions
importants i difícils d'explicar i debatre per whatsapp, i que ara que no tenim les reunions
presencials, la situació actual ens limita ara a aquests mitjans, ja que en les reunions virtuals
de la junta tampoc està havent-hi molta participació.

