AFA Escola Balandrau de Girona

ACTA ASSEMBLEA
Data: 07/03/2019
Hora d'inici: 21 h Hora d'acabament: 22:30 h
Lloc: Escola Balandrau, Menjador.
Assistents: Angels Donadeu, Salvador Sosa, Xavier Millón, Edgar Sanz, Gemma Solanas,
Gemma Juncadella, Laia Pujadas, Francesc Puigdevall, Jordi Exposito, Joan Molas, Susana
Herrero, Marta Sanz, Ivan Sanz, Anna Flores, Pedro Bàrcena, Ester Palmero, Olga Roca, Rita
Peré, Enric Soy, Alicia Alesón, Lluís Carré, Ferran Vaguero, Yolanda Ruiz

Ordre del dia:








Renovació de la junta de l’AFA
Assignació d’institut de secundària
Proposta de reorganització dels berenars solidaris dels divendres
Informació sobre l’estat de contractació del càtering del menjador de l’escola i gestió dels
comentaris i suggeriments de les famílies
Presentació del nou decàleg de convivència de l’espai de Placeta
Proposta de conscienciació de les infestacions per oxiürs
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:


Renovació de la junta de l’AFA
S’explica que l’actual junta d’AFA deixarà el càrrec el Febrer del 2020 i cal que surtin
famílies per fer el relleu. S’explica que l’actual junta vol fer un acompanyament el primer
trimestre del curs 19-20 a la junta nova.
S’acorda redactar una convocatòria on consti que a mitjans de Maig es farà una assemblea
per triar la nova junta.



Assignació d’institut de secundària
S’informa que aquest curs hi ha canvis a l’hora de l’assignació dels instituts de referència,
fins el curs passat les escoles del barri tenien assignats l’IES Carles Rahola i l’Institut Santa
Eugènia, aquest curs a més han inclòs l’institut Narcís Xifra.



Proposta de reorganització dels berenars solidaris dels divendres
Les últimes setmanes els berenars solidaris que es fan per recaptar diners per les colònies de
4rt, mancaven voluntaris per portar-los a terme, això generava malestar entre les famílies del
curs afectat i s’havia demanat de parlar-ne en assemblea.
Aquesta manera de recaptar diners va sorgir de l’AFA anys enrere i si es modifica, de
quedar en acta.
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La sort és que actualment les famílies s’han implicat amb els berenars i es deixa aquest punt
tal com està actualment.


Informació sobre l’estat de contractació del càtering del menjador de l’escola i gestió
dels comentaris i suggeriments de les famílies
Fa una dies, la direcció de l’escola i la cap de tribu de menjador van assistir a una reunió
amb el Consell Comarcal i les escoles que aquest curs sortien a concurs i els van informar
que de cares al curs vinent hi haurien canvis:

-

Augment de l’import del menú, aproximadament 1€ per alumne.
Ràtio 18 alumnes per monitor, actualment la nostra ràtio era més baixa i perdem un/a
monitor/a.
Incorporació d’una persona al menjador per estar a la cuina i fer feines de neteja, aquesta
figura no la teníem.
Coordinadora de menjador més hores a l’escola.
Referent als comentaris i suggeriments de les famílies, es va dir que tots els comentaris cal
que es parlin directament amb en Vicens però que la tribu també pot fer de mitjancer entre
famílies i director.
A part els dos representants del Consell Escolar presents a l’assemblea van informar que
s’ha obert un correu consellescolarbalandrau@gmail.com on tothom pugui fer-los arribar
dubtes, queixes, suggeriments i propostes de millora per poder fer una escola de tots i totes i
per tots i totes.
Alguns pares de P3, aquest curs els hi ha mancat contacte amb les monitores de menjador,
comenten que aniria bé una presentació o poder saber qui s’encarregarà dels seus fills al
menjador i també el fet de poder veure i presentar als nens l’espai on faran la migdiada. Una
altra demanda la és que molts d’ells venen d’escoles bressol on s’informa de manera més
explicita aquesta estona de descans i alimentació dels infants.
Surten diferents maneres de fer d’altres escoles on l’estona del menjador ha passat de ser un
caos a estar integrat a la dinàmica de l’escola, fent dinars temàtics, prèviament parlats amb
els nens i creant una relació més pròxima entre alumnes i monitors.
Es comenta que es passarà tota aquesta informació a direcció per poder millorar de cares al
curs vinent.



Presentació del nou decàleg de convivència de l’espai de Placeta
Es presenta el nou decàleg, amb algunes modificacions d’espais i explicacions més
explícites per què entre tots puguem continuar gaudint d’aquest espai. ( Annex 1)
Quedem que des de direcció es repartirà a totes les famílies i es posarà una còpia al plafó de
l’entrada de l’escola perquè tothom n’estigui al cas.
També es fa una crida perquè s’apuntin voluntaris per la placeta.
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Proposta de conscienciació de les infestacions per oxiürs
Es comenta que una mare de l’escola que és doctora es va oferir per fer una xerrada sobre
les infestacions per oxiürs. Es comenta i es decideix que la faci el dia que pugui i que
s’informarà a les famílies a través del blog i delegats de classe.



Precs i preguntes
Surt el tema d l’hort, aquest curs hi ha hagut molt poca activitat per part de l’escola, a
principi de curs es va mirar de posar-lo al dia i ara es troben que l’escola no hi ha anat amb
els nens, s’ha de tornar a posar al dia.
Tema sostenibilitat, està pendent pintar les escombraries del pati per poder reciclar.
Es comenta que últimament el tema d’esmorzars saludables no es compleix per part de les
famílies i l’escola no insisteix amb el tema.
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Annexes
Annex 1

