
AFA Escola Balandrau de Girona

ACTA ASSEMBLEA 
Data: 22/10/2019

Hora d'inici: 20:30 h  Hora d'acabament: 22:30 h

Lloc: Escola Balandrau, Menjador.

Assistents: Angels  Donadeu,  Salvador  Sosa,  Xavier  Millón,  Edgar  Sanz,  Marc Viñas,  Edel  García,
Marta Sanz,  Enric Soy, Olga Bach, Anna Jaques, Laura Peracaula,  Joan Molas,  Lluís Carré,  Serena
Oliva Casademont, Anna Ventós

Ordre del dia:

 Presentació de les tribus per part dels caps
 Estat de contes
 Presentació de la nova AFA entrant

Desenvolupament de la sessió  :  

 Presentació de les tribus per part dels caps
- Tribu de festes:  

 La Laura Peracaula ha fet una explicació de les festes que s’organitzen des de la tribu 
com, el berenar de benvinguda, la Marató, la xocolatada de Nadal, la paradeta de Sant
Jordi, la festa final de curs... i les altres activitats que es dona suport a l’escola amb la 
seva organització.

- Tribu de l’hort  : 
 L’Anna Ventós comenta que aquesta tribu està parlant amb l’escola perquè aquest 

curs es tiri endavant el projecte de l’hort. Aquesta tribu canvia de cap cada curs i 
encara no se sap el cap.

- Tribu d’estones:  
 L’Edgar Sans ha explicat tots els extraescolars que es fan aquest curs a Balandrau i els

que es fan juntament amb l’escola de Domeny. Amés ha comentat que les estones de 
matí van molt bé. Informa que la nova cap de tribu serà la Núria Ordoñez.

- Tribu biblioteca  :
 La Marta Sanz Comenta que la tribu aquest curs ha crescut amb dues mares més i que 

estan pendents de fer una reunió amb la Teresa per veure com està l’espai de 
biblioteca i organitzar les activitats que es fan de d’aquesta tribu, comenta que els 
conta contes se seguiran fent però el club de lectura i l’apadrinament de llibres no se 
sap si es faran.

- Tribu brico:  
  En Xevi Millon fa un resum del que fa la tribu com matinals de brico al pati, la 

instal·lació de la taula de ping-pom... Comenta que actualment estan mirant qui serà el
cap de tribu.

- Tribu recursos:   
 En Xevi Millon explica que aquesta tribu va sorgir per recaptar diners dels anunciants 

a la pàgina web, la revista... aquesta tribu, s’encarrega de la loteria, la placeta, la 
revista... Actualment la cap de tribu és la Carme Herreros però toca fer canvi de cap.

- Tribu de menjador  : 
 L’Anna Ventós ha comentat que aquesta tribu, actualment està parada, tot i haver 

moltes queixes de les famílies vers monitoratge de menjador, la tribu no pot fer res 
més que parlar amb en Vicens.
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 S’ha parlat dels canvis vers el curs passat, preu del menú, més car que el curs passat i 
ràtio d’alumnes per monitor, la ràtio ha pujat.

 Creixent en tribu: Es fa resum de les activitats i xerrades que organitza la tribu i 
enunciem la xerrada de remeis naturals que es farà properament.

- Balantreking:   
 Comentem que aquesta tribu mensualment organitzen una sortida amb les famílies 

com la pujada a Sant Grau que es va haver d’anul·lar per la pluja.
- Tribu de comunicació  :

  En Joan , comenta que des de comunicació es fan els cartells de totes les activitats 
que es fan des de l’AFA, es porta la pàgina web, el blog i l’instagram. Informa que en 
breu s’ordenaran i  eliminaran els documents que es guarden d’altres cursos per tema 
de protecció de dades.

 Estat de comptes
- En Marc, ens ha passat l’estat de comptes de l’AFA del curs 2018-19. (Annex1) 
- Es fixa el mateix pressupost per tribu que el curs passat.
- Es comenta que aquest cus, hi ha 3 cursos que faran colònies, 6è i 4rt no arribaran als 25€ per

alumne, s’ha comentat de posar els diners que falten des de l’AFA, s’ha votat i ha sortit que 
no per majoria, això vol dir que el diners recaptats amb els berenars i altres activitats que han 
fet aquests cursos, es dividiran pels alumnes de l’aula. En aquest punt, en Marc comenta que 
l’AFA, custodia els diners dels cursos que fan colònies però en cap cas aquests diners són de 
l’AFA.

 Presentació de la nova AFA entrant

L’Enric com a nou president comenta que a partir del febrer es farà el canvi de junt d’AFA.

En aquest punt, es queda que els caps de tribu, no necessariament han de ser vocals de l’AFA, 
actualment hi ha caps que el curs vinent ja no seran a l’escola.

 Placeta Balandrau 

Quan s’ha parlat que la tribu de recursos porta la placeta ha sortit el tema que últimament hi ha 
nens a la placeta sense cap adult que els controli, en aquest punt s’ha acordat que:

-  es trucarà o es parlarà amb les famílies dels nens que solen estar sols a la placeta per 
informar que està prohibit que es quedin sols. 

S’acorda que es passarà a les famílies, les normes de la placeta però que es remarcaran certs 
punts que actualment no es compleixen:

 Que els alumnes que ja no estan matriculats a l’escola no poden fer-ne ús.
 Que els infants ha d’estar acompanyats per un adult.
 Respectar les normes de material, espais, consum d’aigua...
 Fer un bo ús dels lavabos, recordar que no és un espai de joc.
 I que a la placeta se segueixen les mateixes normes que a les hores d’esbarjo.
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ANNEX 1

INGRESSOS

PRESSUPOST 17-
18 REAL PRESSUPOST 18-19 REAL

SOCIS 2.500,00 3.120,00 3.100,00 3.570,00
LOTERIA 800,00 1.375,00 800,00 1.315,00
ST.JORDI 200,00 326,70 275,00 401,50
SAMARRETES 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTONES 1.000,00 1.197,00 1.000,00 2.103,50
MUSICA – CIRC 240,00 245,00 100,00
PUBLICITAT WEB 300,00 100,00 100,00 30,00

TOTAL 5.040,00   6.363,70 ‘(1) 5.375,00   7.420,00

GASTOS

PRESSUPOST 17-
18 REAL PRESSUPOST 18-19

FESTA FI CURS + 
REGALS 1.000,00 596,62 1.000,00 347,14
TRIBU FESTES 500,00 258,01 500,00 587,64
TRIBU CREIXENT 300,00 253,23 300,00 310,23
TRIBU BIBLIO 700,00 773,90 800,00 609,85
TRIBU MENJADOR 300,00 0,00 300,00 0,00
TRIBU ESTONES 100,00 0,00 100,00 38,80
TRIBU COMUNIC. 100,00 101,79 100,00 120,89
TRIBU HORT 400,00 489,57 500,00 53,50
TRIBU BRICO 800,00 150,99 500,00 124,60

SERVEIS BANCARIS 150,00 241,22 250,00 607,98
ESPAI WEB 52,00 51,87 51,87 51,87
SEGURO FAPAC 180,00 178,96 178,96 178,96
ESPAI MUSICAL 3.200,00 1.500,00 0,00 0,00
JOCS 500,00 507,09
TAULA PING-PONG 1.000,00 949,01
CÀMERA 500,00 0,00
GESPA BIBLIO-PATI 753,59

 
TOTAL 7.782,00   4.596,16 ‘(3) 6.580,83   5.241,15

NO CONTEMPLAT

GASTOS INGRESSOS GASTOS INGRESSOS
BALANTREKING 200,00
CALENDARIS 349,65
PIN NADAL 0,00
REVISTA 161,00 601,12 100,00
TAXES JUNTA ESTATUS 52,50
C.C.TER carnestoltes 60,00 60,00
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MEDALLES curses 30,00 95,23
XAROPCLOWN 40,00
COPIES CLAUS 12,50
TAMBORS – BATUCADA 540,30
GALLEDES I PALES 75,73
TAULA PROFESSORS 900,24

TOTAL 182,5 ‘(4) 710,65 ‘(2) 2.285,12 100,00

GASTO TOTAL ‘3+4 4.778,66 7.526,27

INGRES TOTAL ‘1+2 7.074,35 7.520,00

TOTAL 2.295,69           -6,27

SALDO INICIAL 7.182,86 10.270,00

BERENARS 2.120,00 1.225,55
COLONIES 2on -1.210,00
COLONIES MPURIES 577,50
CAN CABALLER 605,00
Roses + Gorres 5e 203,51

TOTAL SALDO 10.388,55 10.510,29
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