
ACTA ASSEMBLEA 25 Juny 2020

AFA ESCOLA BALANDRAU

Via Telemàtica (ZOOM)

Assistència:

Enric Soy (Presidència Afa)

Susanna Abarca (Secretaria)

Marc Viñas ( Tresoreria)

Alex Bueno (Tribu Comunicació) 

Ricard, Angie, Cristina, es va afegint més gent...

Per problemes tècnics s'excusen:

Alicia Alison (Secretaria i Representant Consell Escolar) i Nuria ( Cap Tribu Estones)

1.ESTAT DE LES TRIBUS

No hi ha Caps de Tribu a l'Assemblea, per tant no podem avançar en aquest tema. Comenta

Enric Soy, que estan buscant Cap de Tribu de Biblioteca, ja que la Marta ja deixa el càrreg

aquest any. Via xat, una companya de la Tribu de Biblioteca, comenta que són varies a la Tribu i

estan decidnt qui serà cap any vinent.

També es comenta via xat, la Nuria de Tribu Estones, que es podrà realitzar l'activitat d'Anglès

al migdia a l'escola. De moment els Dijous, en 2 grups diferents, 1r,2n i 3r, després de dinar, i

4t, 5e i 6e abans de dinar. Es penjaran totes les extraescolars a la Web de l'AFA.



2. RESUM ECONÒMIC FINAL DE CURS AFA.  CURS 2019 / 2020

INGRESSOS

PRESSUPOST REAL
SOCIS 3.200,00 3.510,00
LOTERIA 800,00 980,00
ST,JORDI 275,00
ESTONES 1.000,00 500,76
MUSICA 100,00
CIRC 100,00
PUBL.WEB 300,00

TOTAL INGRESSOS 5.775,00 4.990,76 (1)

DESPESES

PRESSUPOST REAL

FESTA FI CURS +REGALS 1.000,00 0,00
TRIBU FESTES 500,00 323,00
TRIBU CREIXENT 300,00 164,40
TRIBU BIBLIO 800,00 450,80
TRIBU ESTONES 100,00 72,15
TRIBU COMUNIC 100,00 53,79
TRIBU HORT 500,00 224,17
TRIBU BRICO 500,00 90,75
TRIBU FEM BARRI

DECOPATI 1.061,37
SERVEIS BANCARIS 600,00 496,64
ESPAI WEB 52,00 102,00
SEGURO FAPAC 180,00 180,23

TOTAL GASTOS 4.632,00 3.219,30 (3)

INGRESSOS GASTOS

CALENDARIS 448,26
PIN NADAL 35,60
C.C. TER 60
MEDALLES 100
JOCS TIÓ NADAL 274
ESPAI MUSICAL 54,29
P3 NO ES TOCA 378,15 354,31
ESCOLA PUBLICA 23,84
RECAPTACIÓ COVID19 520
DONATIU COVID19 SMART 3D PRINTIG 544,05
DONATIU BANC ALIMENTS COVID19 267,95
DONATIU  IDIBGI COVID19 268

TOTAL 1.382,01 (4) 1.946,44 (2)

GASTOS TOTAL '2+3 5.165,74

INGRÉS TOTAL '1+4 6.372,77

DIFERENCIA 1.207,03

SALDO AVUI 12.229,43

BERENARS 4art 212,63 (398,00 pagats reserva. Recaptat 610,63)
BERENARS 2on 459,00
BERENARS 6é 236,00

TOTAL 907,63

SALDO AFA 11.321,80



3. INICI CURS SETEMBRE: PROCÉS DE DESESCALADA A L'ESCOLA  

L'Enric Soy ens explica la trobada amb el director dels Serveis Territorials d'Educació de Girona,

Sr. Martí Fonalleras, i ens explica el Manifest de les Ampes de Girona. 

Ensenyament està treballant en 2/3 escenaris, però Ensenyament no té encara gaire clar com

serà inici de curs.

A Nivell Ampas i Afas de Girona s'han mogut per recullir demandes i inquietuts per enviar a

aquells departaments on calgui.

S'ha fet un Manifest on es reclama al Departament claredat i tenir en compte a les famílies. Les

informacions dels possible escenaris els sabem a partir dels Mitjans de Comunicació, i volem

interlocució per tenir en compte les famílies. Era a nivell gironí, però però s'han adherit altres

de tot el territori.

En Fonalleres es va posar en contacte amb les famílies, i el dia 18 de Juny es va fer la reunió

( Eiximenis, Balandrau, Montfalgars, Marta Mata, etc ,.....) hi havia representació de la majoria

de les ampes per cobrir tot el territori.

La reunió va ser prou positiva, es van presentar molts punts relacionats amb els neguits i la

situació que s'havia viscut aquest temps de confinament: Malestar per la manca de Feedback

entre Departament i famílies, el tema del no suport emocional de les  escoles vers les famílies,

la no formació digital per poder fer acompanyament als nostres nins des de casa...i es va voler

posar  ènfasi  i  més  importància  en  escoles  de  NEE,  on  les  families  han  assumit  carrega

adicional...

Altres neguits i temes que van aparèixer: què passarà amb menjadors.....quines carregues, 

que passsa amb la proposta de les sortides esglaonades, el tema extraescolars si o no???

tema desdoblament de ratios....com es fara?? Neteja dels espais??' extraescolars al migdia?

Neteja adicional dels espais abans de fer la classes? Climatitzacions ?? qui ho paga???

el Departament encara no té respostes, està posant  fil a l'agulla....

En principi entre el 29 o 30 juny surt un document oficial de com anirà setembre.

No es van obtenir moltes repostes... només: estem treballant,..estem mirant....

El  positiu  de  la  reunió  és  que  hem  establert  comunicació  directe  amb  Departament

D'Ensenyament. El delegat veu com a positiu aquest espai de diàleg. Per inquietuts i dubtes de

les famílies, per anar més tots a la una. 

Usarem el Canal de Whatsapp  Tot som Balandrau com a espai d'informació de futures reunions

amb Fonelleres ( Si es convoquen).



Canal de totes les Ampes de Girona i el Delegat d'Ensenyament de Girona. S'han adherit quasi

totes les escoles de Girona i moltes Llars d'infants. 

Alex Bueno, pregunta sobre el tema placeta. Es podrà usar?

Respon Enric: farem com si es pogués obrir, però no es veu gaire clar. Tot i així, la placeta ha

dut alguns problemes, i si ara afegim temes de seguretat sanitària, potser serà dificil obrir.

SI  es  molt  exigent  el  tema  de  sanitat  (ratios  placeta,  distancies  entre  gent,  entrades  i

sortides.....) doncs no ho farem. Un cop amb normativa d'Ensenyament davant, ja decidim.

Cal que sapiguem si es renova cada any amb Ajuntament de Girona el tema de la placeta, i la

demanaria, si després veiem que no ho podem assumir , doncs no ho farem. 

Apareix el dubte si el tema placeta cal votar-ho en assemblea. Ho preguntarem.

L'Enric  parla  amb Angi  (antiga secretaria)  per saber com es fa el  tema del  Conveni  de la

Placeta amb Ajuntament de Girona. 

4. TORN OBERT DE PREGUNTES 

Ricard  (Tribu  Hort):  Pregunta  si  es  podria  gestionar  tema Hort.  Respon  Enric,  de  moment

seguirà tot igual, sempre pendent del que digui Ensenyament, en principi espais exteriors no

hauria de ser problema, però tot dependrà de com vagin esdeveniments.

Enric passa Manifest de les Ampes a Alex per penjar a la Web.

Ricard: Tema vacunacio?

Enric respon; No sabem si es va parlar en Consell, no està clar si es demanar des de l'escola.

Alex, comenta que era recomenat vacunes a escola, no obligatori. 

Enric comenta que es un tema que no està gens clar.....i que han canviat sovint d'opinió i s'ha

enviat info contradictòria....Explica que hi ha moltes famílies movent-se per aquest tema. 

Angi explica la Pujada a la Balandrau des de la Tribu de Balantrekking, per acomiadar els de 6è

que marxen. Families, nanos i mestres....per fer un bon tancament de curs. 

Està l'escrit en esboç pendent per penjar a la web, la sortida està proposada pel dia 12 de

Juliol. 

Angie, pregunta sobre el regal a l'escola. Cada any es mirava de fer alguna cosa grossa a

l'escola.....l'escola demana quelcom que faci falta i l'Afa ho regala.

Any passat es va regalar la taula de la sala de mestres.



Enric: Parlarem amb escola a veure què necessiten.

Surt el dubte també de la continuitat de les mestres any vinent. De moment no se sap res de

manera oficial, només aquelles mestres que ho han dit en videoconferència o via mail, com la

Rosa  o  la  Dolors  Turbau.  Es  pot  consultar  a  llistesmd'Ensenyament   quan  surtin  els

nomenaments.

Tancament Assemblea: 20:50h

Propera Assemblea: Setembre 2020


