
                                                        
A.F.A. Escola Balandrau de Girona 

 

 
ACTA ASSEMBLEA 

CONVOCATÒRIA ASSAMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE TOTS ELS SOCIS 

 
Data: 05- 05- 2017 

Hora inici: 17:45h. Hora acabament:.18,15h 

Lloc: Escola Balandrau, Menjador. 

 
Assistents: 

Montserrat García, Txell Brun, Beth Poch, Georgina Reyner, Roger Alves, Gemma solanas, 

Natàlia del Campo, Dani Molina, Llís Martínez, Ramón Jiménez, Núria Bonany, Lydia 

Sancho, Adriana Gelada, Jordi Expósito, Laia Pujadas, Gemma Juncarella, Marc Roselló, 

Edgar Sanz, Carme Herreros, Cristina Torrentà, Salvador Sosa, Laura Perecaula i Xevi 

Millón. 

 

 

Ordre del dia:      Relació i comunicació entre escola i Afa. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1- Roda de presentació dels assistents.  Comencen els representants del Consell 

assistents, i conviden a la resta de socis participants a presentar-se. 

 

El president , (Xevi Millón) comença i exposa: 

Ens trobem en una situació actual en la que, han canviat algunes dinàmiques de 

relació i col·laboració entre Afa i Escola. Pel que el consell de l’ Afa es manifesta 

amb disgust respecte al fet de l’ increment de Burocràcia i accions prèvies a prendre 

abans de cada pas i la negativa insistent davant d’ algunes propostes de l’ Afa a les 

que la resposta sempre reincideix en que no es permet per normativa del 

Departament d’ Ensenyament o bé que el mateix Departament diu que no. 

 

2- Resum de la última reunió Afa-Escola: 

 

a. Instruments, elements i d’ altres objectes posats en el pati han de ser 

homologats.  

La Direcció de l’ escola comunica que, qualsevol projecte, element, objecte, 

etc... que vulguem proposar per a posar en el pati, o en l’ escola ha de ser 

homologat(*).  

Queda clar que, no podrem actuar com fins ara de forma voluntària i 

participativa simplement per que hi hagi pares col·laboradors, sinó que, serà 

necessari d’ un projecte previ avalat per una figura professional o empresa, i que 

els elements proposats dins del projecte siguin homologats. 

(*) Amb una certificació d’ industria (fabricant) que es responsabilitzi de la seva 

qualitat i seguretat i amb factura. 

 

b. Si hi ha pares que professionalment poden certificar un projecte:  

      Es pot presentar i la Direcció ho consultaria al Departament d’ Ensenyament.       

(Sempre amb una responsabilitat al darrere com a professional). 



 

c. Laia, com a acompanyant en la última reunió i representant d’ Afa, 

corrobora l’ explicació d’ en Xevi e insisteix en  que tot el que proposava 

Afa, rebia un mateix to i una resposta negativa.  

En aquest moment es crea un debat entre els participants:  
Alguns pares nous fan preguntes per resoldre dubtes sobre aquests fets i també respecte a 

anteriors col·laboracions entre Afa i Escola. 

Es resolen dubtes en general. Entre tots els assistents, es donen opinions, e idees. 

 

3- Pròxima reunió entre els representants Afa i l’ Ajuntament: 

En Salva, informa que ell mateix juntament amb en Xevi Millón i un altre pare de    

l’ escola que es arquitecte el dia 18/05/17 tenen demanada i aprovada una reunió 

amb la regidora a l’ Ajuntament  i portaran un projecte amb una proposta per al pati. 

 

4- Definitivament la Direcció ha decidit treure els 15 minuts de marge a la sortida 

de la tarda. 

Arrel d’ un conflicte entre famílies i amb la direcció, aquesta va decidir 

circumstancialment i com a mesura preventiva obrir la porta d’ entrada de l’ escola 

a la tarda a les 16,30h en punt i no a les 16,15h com s’ havia fet fins ara, i així se’ns 

havia comunicat.  L’ Afa, -igual que moltes famílies a l’ escola- restava pendent     

d’ una resposta definitiva com a resolució del conflicte i, el restabliment de l’ horari 

habitual.   

En aquesta última reunió però, la Direcció comunica que, després d’ haver consultat 

al Dep. d’ Ensenyament i complint la normativa vigent, el que s’ ha decidit es no 

tornar a l’ antic horari i confirma que a partir d’ ara continuarem amb el nou, i que, 

en el cas de que per al Setembre vinent a l’ escola s’ adjudiqui la figura d’un 

conserge per a la tarda, s’ obrirà 5 minuts abans només per a les famílies de nens a 

P3. 

a. Els nous horaris per al curs vinent 2.017-18  que seguiran aquesta directriu 

es presentaran en el Consell escolar.  

Es consensua que l’ Afa votarà NO a traves del seu representant (Txell Brun). 

 

5- S’ informa que, per al nou curs escolar 2.017-18, se sap que entraran 3 

professors nous.  

Ocuparan  plaça definitiva ( dos que són externs al centre, i un que ja està exercint 

docència aquest any en l’ escola).    

 

6- RESUM i proposta: 

Es conclou com a resum dels punts anteriors que, cada canvi respecte a les 

directrius anteriorment preses, representen “pèrdues” respecte a l’ aposta que les 

famílies hem fet i fem per l’ escola Balandrau i el seu Projecte Educatiu. 

Com a reflexió consensuada en la reunió creiem convenient manifestar a la Direcció 

actual la nostra sensació de que es perd l’ essència del projecte i molts beneficis 

respecte a l’ acompanyament i educació dels nostres fills. 

 

Es proposa:   Enviar una carta comunicant el sentiment general d’ Afa representat 

per el Consell, de la següent manera: 

-  Enviar la carta adjuntada en un correu com a punt a tractar en l’ ordre del dia de la 

següent reunió Afa-Escola,  de forma que hi hagi temps per a la lectura i reflexió de 

la mateixa per part de la Direcció, i així ambdues parts en la reunió puguin 

manifestar amb justícia el seu punt de vista. 

 


