AFA Escola Balandrau de Girona

ACTA ASSEMBLEA
Data: 07-10-2016
Hora d'inici: 17:00 h Hora d'acabament: 18:30 h
Lloc: Escola Balandrau, Menjador.
Assistents: Angels Donadeu, Salvador Sosa, Xavier Millón, Edgar Sanz, Marta López, Sergi
Bonilla, Marc Viñas, Laura Peracaula,Susanna Abarca, Anna Ventós, Txell Brun, Montse Nuñez,
Anna Ruiz, , Marta Jaume, Laia Pujadas, Adriana Gelada, Edelweis García, Núria Ordoñez, Patricia
Piñeiro, Florencia Raimundo, Cristina Torrentà, Lídia Sancho, Gema Hernandez, ,Jordi Martin,
Ferran Joan Miquel, Pere Bárcena, Paco Losada y Tere Moreno, Ramón Jimenez.
Excusats: Sebastián Savigni.
Desenvolupament de la sessió:
Presentació de l’AFA de l’Escola Balandrau:
S’ha presentat l’AFA, s’ha fet una breu descripció de què és l’AFA, com ens organitzem i
seguidament es dóna pas als caps de tribu que expliquen què es fa a cada tribu i com
s’organitzen.
Loteria de Nadal:
Aquest curs la loteria és de la Grossa de Cap d’Any, ja que els beneficis de la loteria van
destinats al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per al
desenvolupament de programes socials que repercuteixen en els col·lectius més vulnerables de
la societat catalana.
Aquest curs els talonaris els repartiran cinc pares de l’escola, quan la tinguem ja informarem.
Expliquem que tot talonari s’entrega dins d’un sobre on hi ha una breu explicació de com s’ha
de fer per tornar la matriu, on ingressar els diners...
Tancament de pressupost del curs 2016-2017 i aprovació del pressupost d’aquest curs
En Marc Viñas entrega l’estat de comptes actual (annex 1) i ens fa una breu explicació de com
estan els comptes de l’AFA i s’aproven els pressupostos.
Acabada la seva explicació cada tribu demana els diners aproximats que es gastarà el curs
actual, les tribus que canvien l’import pel que fa al curs passat són:
T creixent

300 €

T Biblioteca

700 €

T Recaptació

800 €

Balantreking

200 €
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Tribu de Biblioteca
Aquest curs l’escola els hi ha demanat subscriure’s a les revistes: Cucafera, Cavall Fort i I love
English, i els hi agradaria que una persona els ajudés a fer un assessorament de la biblioteca.
Es fa votació i tots els assistents voten que es tiri endavant.
Tribu de Recursos:
En Salvador Sosa explica que s’està redactant un projecte per una estructura musical pel pati per
a demanar una beca a l’Ajuntament de Girona de 1.500 €.
Comenta que actualment els pressupostos que tenim per tot el projecte són 800 € de redacció i
visat del projecte, 2.800 € de l’estructura de fusta i uns 600 € dels instruments, en total uns
4.200 €.
Votem entre els assistents i acordem que l’espai musical s’iniciarà encara que no ens donin la
beca. S’acorda que en funció de la disponibilitat pressupostària es faci per fases.
Creixent en tribu:
Tenen previst fer una trobada trimestral de criança, comenta que seria un matí entre setmana.
Es volen fer 2 xerrades, una de Montessori i una de sexualitat.
També comenten que sempre que trobin algun article interessant el penjaran a la web de l’AFA
perquè tots el puguem llegir.
Tribu de l'Hort:
Comenta que el referent de la tribu aquest curs és en Vicens, la Cristina està de baixa i que
aquest curs demanaran més diners per poder embuinar bé la terra.
Tribu de Festes:
S’informa de les dates de les festes proposades per aquest curs:




Marató de TV3, 3 de desembre juntament amb Balantrekking
Xocolatada de Nadal, 20 de desembre
Festa fi de curs. 8 de juny.

Tribu de Menjador:
La Lídia Sancho comenta que aquest curs ella serà la cap de tribu. De comunicació.
Comenta que fa uns dies es va fer una xerrada amb el càtering i que va ser molt interessant.
Comenta que aquest curs es posaran cortines noves al menjador amb l’objectiu de millorar la
sonoritat de l’espai i es pagaran amb els diners del romanent del menjador.
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Tribu de Comunicació:
Aquest curs es demanarà en breu i per escrit els drets d’imatge dels nens per poder fer les fotos
dels calendaris.
S’ha demanat a les famílies que vulguin que s’apuntin al newspaper de l’AFA i que aquest curs
s’ha fet un Instagram.
Seguiment de les negociacions de la instal·lació del nou mòdul/ pati
Aquest estiu s’han mantingut converses amb l’Ajuntament i amb Ensenyament per demanar, tal
com es va sol·licitar des del Consell Escolar, que es compensi l’escola amb l’espai de pati que
s’ha perdut amb la instal·lació del nou barracó. Es va portar la proposta d’ampliar el pati per la
zona verda del costat del pavelló i per treure l'aparcament i annexar-lo com a pati on voldríem
les pistes esportives.
La resposta de l’Ajuntament de tancar l'aparcament de davant de l’escola i habilitar-lo com a
pati ha estat negativa, malgrat que el representant de l’Ajuntament al Consell Escolar ho va
valorar positivament al Consell Escolar. Sí que veuen amb bons ulls ampliar per la zona verda
sempre que sigui Ensenyament qui faci la proposta.
La proposta d’Ensenyament pel que fa a ampliar per la zona verda està en estudi, malgrat que no
ho veuen necessari doncs ja complim amb la ràtio de m².
S’acorda que s’insistirà amb l’Ajuntament de la necessitat de tancar el pàrquing de davant de
l’escola per temes de seguretat i per ampliar les instal·lacions del pati de l'Escola Balandrau.
Resum del Consell Escolar
Seguiment de les reunions amb el Centre Cívic Ter
En Francesc es disculpa per no poder assistir i demana que fem extensiu a tots els assistents el
seguiment de les reunions del Centre Cívic Ter.
18 de novembre - Fira d'Intercanvi. Es podrà fer a les Ribes del Ter, a baix del Pavelló de
Fontajau a prop del pont que va a la Devesa. Coincideix amb la Setmana de la Prevenció de
Residus que és del 18 al 26 i en faran més difusió. Ens enviaran cartells. És un espai interessant
per a les famílies que vulguin vendre o intercanviar roba, llibres, joguines... Serà de 10 h a 14 h.
Les inscripcions es podran fer al CC Ter. Es cobrarà 2 euros com a fiança per la taula i cadires,
així a l'acabar la gent recollirà. Demanen algun voluntari per l'entrega de taules i revisió dels
inscrits el dia de la fira.
29 de desembre. PIN NADAL 2017 al CC Ter. Un any més ens han assignat aquest dia per
coordinar els voluntaris que donaran suport a les inscripcions, guia als participants de la
ubicació de les activitats, voluntaris per maquillatge. Ens comenten que si tenim interès en què
hi hagi algun taller específic els ho diem. Tenen un pressupost d'uns 2.500 euros pels tallers
d'aquests tres dies.
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Aquest any jo no hi podré ser i necessitem algú de l'AFA Balandrau que li vagi bé coordinar
aquesta activitat entre els voluntaris. La pròxima reunió per concretar tallers i activitats serà el
pròxim 29 de novembre a les 20 h.
16 al 24 març. Setmana de la Felicitat. Estan oberts a rebre propostes nostres en relació a
emocions i felicitat, p.e.: xerrada sobre les emocions.
Carnestoltes. Febrer 2018: Cal decidir si participarem en l'organització de les activitats que
programa el CC Ter. Els darrers anys no hem participat seguint la línia de la nostra escola que
no programa activitats específiques per al Carnestoltes.

Annex 1
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