ACTA ASSEMBLEA 28 de SETEMBRE 2020,
20h.
AFA ESCOLA BALANDRAU
Via Telemàtica (ZOOM)
Assistència:
Enric Soy (Presidència Afa)
Gemma Solanas (Vicepresidència)
Alicia Alison (Secretaria)
Susanna Abarca (Secretaria)
Marc Viñas (Tresoreria)
Carina Cabarrocas (Cap Tribu Comunicacio)
Alex Bueno (Tribu Comunicació)
Núria Ordoñez (Cap de Tribu Estones)
Marta Jaume ( Cap de Tribu Festes)
Edel Garcia ( Cap de Tribu Bricolatge)
Romà Garrido ( Cap de Tribu Hort)
Núria Martorell (Cap de Tribu Fem Barri)
Cristina Taberner (Cap de Tribu Biblioteca)
Francesc Lopez, Laura Peracaula, Salvador Sosa, Roser, Serena
Total Assitència: 29 persones.
L'Enric Soy fa la benvinguda a tothom per aquesta primera Assemblea de curs. Un curs atípic, com el final de curs
passat.
1- Lectura i Aprovació de l'Acta de l'Assemblea anterior
Fem lectura de l'Assemblea del 25 de Juny del 2020 i passem a fer la votació:
Aprovem Acta de l'Assemblea del 25 de Juny del 2020?
SI- 22
NO-0
NS/NC- 4
Recordem que totes les Actes de les Assemblees i els Ordres del dia, estan penjades a la pàgina Web de l'AFA dins la

pestanya, "Qui som i Què fem".
2- Presentació i Votació nova persona de Tresoreria de l'AFA
S'acomiada en Marc Viñes del càrrec de Tresorer; canvien d'escola. Seguirà donant suport durant un temps a la nova
persona que agafi el càrrec.
S'obre l'espai a qui es vulgui presentar per assumir el nou càrrec. Hi ha en Francesc Lòpez que es presenta com a
proposta i que es vota com a nou tresorer.
Passem a la Votació:
Després de tot l'exposat, ratifiquem a en Francesc López Pujades amb DNI: 40345613W, com a nou Tresorer de
l'AFA?
SI- 22
NO- 0
Després d'aprovar la votació, es fa el canvi de l'antic tresorer, En Marc Viñas Pujol amb DNI: 46673193Y, i s'incorpora
com a Tresorer de la Nova Junta en Francesc López Pujades, amb DNI: 40345613W.
3- Representant de l'AFA al Consell Escolar: Queda una vacant a partir de novembre
L’Alicia Alison, Representant del Consell Escolar, ens explica que el mes de novembre queda vacant la figura del
Representant de l'Afa del Consell Escolar. Cal fer crida per cobrir aquest lloc i cal fer un petit escrit per enviar a les
famílies perquè puguin decidir el vot.
El Consell Escolar està format per 4 pares/mares, 3 que escollides a través de votacions de les famílies, i 1 que assigna
l'Afa. Aquest novembre queden 2 vacants, una de famílies i el que assigna l'Afa.
L'Alicia valora la feina feta durant aquests 2 anys amb l'equip anterior, explicant per exemple, la lluita que van fer per
aconseguir el parking exterior que actualment tenim.
De moment, l'Àlex Bueno, de la Tribu de Comunicació, està interessat. Anima a la gent interessada que envii mail amb
candidatura a l'AFA (info@afabalandrau.cat) explicant la motivació i ganes de col.laborar. El mateix dia que fem
assemblea per fer les votacions, donarem veu a aquestes persones perquè es presentin i expliquin la seva motivació per
entrar a Consell Escolar i farem votació.
4- TRIBUS: Situació Actual i Propostes pel Nou Curs
TRIBU DE RECURSOS
En Xevi Millon, Cap de Tribu, no pot assistir Assemblea i li demanem resum de la tribu.
La Tribu de Recursos, l’any passat va quedar "ko" amb tot el tema del confinament... i no se se sap si es podrà tornar a
aixecar. Bàsicament, s’encarregava de fer la revista, buscar els anunciants i articles interessants entre membres de les
famílies de l’escola i/o amics, coneguts, etc.
A més, buscar i presentar documentació, si sortia alguna beca de l’Ajuntament per associacions.
També feia la loteria de Nadal (els últims anys ho fèiem amb la grossa de cap d’any i ho gestionava en Sebas de l'
estanc de Taialà i papa de l’Adriel de 6è).

En Xevi seguirà si hi ha grup de gent que en tingui ganes.
La Gemma Solanes afegeix que hi ha un tema sobre els anuncis de la revista que en Xevi va dir que calia revisar, però
no tenim tota la info, caldrà demanar-la. Un tema de verificar uns ingressos de gent que surt anunciada a la revista.
TRIBU BALANTREKKING
L'Oriol Fabre, Cap de Tribu, no ha pogut assistir, i ens fa resum la Cristina.
Breu resum de la Tribu per a totes aquelles famílies noves. Sortida mensual, natura i museus o altres espais culturals
d'interès.
No es poden fer sortides pel límit de persones en relació amb la Covid, per tant, en principi el pressupost es quedaria a
0€, tot i que parlem de valorar de deixar una petita partida.
A la Tribu són 5 persones que organitzen, tot i que hi ha més gent en el grup de Whatsapp.
TRIBU ESTONES
La Núria Ordoñez, Cap de Tribu, explica què fa la tribu, que organitza les extraescolars i estones (8-9h).
En el mes de maig es pengen al blog les extraescolars, i és quan es comença a treballar fort.
Aquest any ha estat complicat pel tema de la Covid, canvis constants.
Tot s'ha treballat amb les persones talleristes sobre les mesures de seguretat i els canvis en funció del que anava dient
Salut.
Activitats a fora de les aules. Sota dels porxos.
Dimarts i dijous CIRC. Ara són grups de 10 amb mesures de seguretat.
BATUCADA, es permet fer amb 4 nanos (apujant una mica la quota).
Dimecres i divendres ANGLÈS. També a l’exterior, el monitor els espera a les tauletes de picnic fins que arribin nanos
(ja que surten esglonadament).
S'han comprat estores amb liquid desinfectant, termòmetres, gel hidroalcoholic.
Pressupost: Tot el kit Covid ha costat uns 300€.
Deixarem petita part de pressupost per si cal algun joc o material per a Estones.
L’any vinent, caldrà fer propostes per a activitats lúdiques al migdia, ja que l'escola hi està d'acord i aquest any s'han
hagut d'anul.lar per la Covid.
De moment tot va bé a Estones.
Necessita gent la Tribu, el màxim feina mesos de maig/ juny i estiu pel tema d’organitzar activitats i tema inscripcions.
Falta gent.
L’Alex, de la Tribu de Comunicació, gestiona inscripcions i mails d'Estones per a les famílies.

TRIBU COMUNICACIÓ:
Carina Cabarrocas i Alex Bueno
Pressupost web i Servidor, no cal pagar aquests any, ja que any passat es va pagar per 2 anys seguits.
Reserva de partida per material de fotocòpies i quelcom que sorgís.
Pressupost com any passat.
Força gent a la Tribu.
Objectius curs nou:

 Tutorial Moodle per a les famílies a qui els costi en cas de nou confinament. L'Alex explica que en 15 dies

estaran fets. (vídeos breus de com gestionar Moodle). Està parlat i organitzat amb en Vicens, i es penjaran a la
web de l’escola.

 Proposta de la Bústia de Suggeriments, que potser podria portar Creixent en Tribu. Per gestionar, consultes,
dubtes o demandes que hi hagi de les famílies. Es penjarà a la web i entre Afa i Consell Escolar es canalitza
cap a l'escola.


Tema Calendari no sabem res encara, tema fotos complicat. Any anterior ho va organitzar la Carina.

 Comunicació de les Tribus. La Tribu de Comunicació pot gestionar com volen donar-se a conèixer les tribus a
les famílies (escrit, vídeo,...). I per exemple, pot estar penjat durant un mes a la web, o el que es decideixi. Es
demana també que cada tribu revisi la seva informació per si calen canvis.

 Projecte Pati. Gener-Febrer-Març, mirar les propostes de l'escola. Queda pendent una rampa i un tobogan.
Estem pendents del vist-i-plau de l'Ajuntament.


Xarxes Socials. Ho porta la Lídia. Va tot bé.

TRIBU DE FESTES:
Breu descripció de la Tribu per part de la seva cap, Marta Jaume.
Festes Vinculades a l'Escola (Festa de la Tardor, la Ciència, Festa Pagesa, Festa literària..), on l'escola demana
voluntaris/es, i Festes organitzades per l'Afa , com la Festa de Benvinguda, sopar de final de curs, Tema de la Marató
de Tv3, i la Festa de Sant Jordi amb paradeta de llibres per recaptar diners per Afa etc.
Aquest any no s'ha pogut fer la Festa de Benvinguda, sobretot per a les famílies de p3.
Actualment són 10 persones
Pressupost de 500€ i els volem mantenir, per si la situació millora i podem fer alguna de les festes.
L'Alicia Alison afegeix que a la Reunió de Consell Escolar, en Vicens va comentar que no es podia entrar pares i mares
a l'escola, per tant no podem col.laborar, mentre la situacio de salut no canviï.
La Marta comenta que la Tribu estarà en pausa mentre la situació de la Covid continuiï igual.
La Marta fa proposta de fer un vídeo de les Tribus, en plan divertit, per enviar a totes les famílies fent presentació
virtual de les Tribus i sobretot per fer acollida des de l'Afa a de les famílies noves de P3.
TRIBU HORT I SOSTENIBILITAT:
Romà Garrido, Cap de Tribu Hort. Som 15 al grup de Whassapp, però actius 5/6.
La Cristina Turbau coordinadora de l'Hort, va comentar que era l'única activitat on poden entrar pares i mares a
l'escola.
L' escola dona molta importància a Hort, com a espai per poder sortir els nens i nenes per tema Covid.
Només ho farà Infantil, de moment. Estan pendents de trobades amb escola per veure com ho volen. Però la manera de
treballar és que l’escola diu què vol/necessita i la tribu executa el que vol l’escola. Està pendent una reunió encara amb
Cristina Turbau a veure què passa finalment amb Hort i com es vol gestionar des de l'escola.
Proposta: Començar a treballar la terra abans en breu, l’any passat van començar mes de febrer. Tenim motocultor de
l'Ajuntament, podem començar abans, però necessitem parlar i necessitem consignes de la Cristina Turbau.
En Romà proposa espais virtuals amb tema de sostenibilitat per a primària, ja que no podran anar ni treballar Hort.

La Tribu encara s'ha de reunir per tema pressupost. L'any passat ens van robar eines, per tant part del pressupost va anar
per a aquestes eines. Aquest any el pressupost pot anar destinat a fems, plantes, planters i altres.
La Festa pagesa caldrà repensar-la també, en funció del tema Covid en el moment d'organitzar-la.
La Gemma Solanas, de la Tribu, afegeix que es podria ampliar el tema de l'Hort a totes les aules, no només plantar, sin ó
sortir a dibuixar, observar, etc...
Per què escola no transversalitza tema Hort? Quina mirada té escola en relació a l'Hort?
L'Alicia Alison, també afegeix informació sobre aquest tema de la reunió amb el Consell Escolar. Ella comenta que
com que la Cristina Turbau està a infantil, i ella és l'única mestra interessada en Hort, doncs només es farà a infantil, i
necessita pares i mares d'infantil.
En Romà afegeix que les mestres no tenen mans ni temps, per tema Hort, per tant no es pot fer.

TRIBU BRICOLATGE:
L'Edel Garcia és el nou Cap de Tribu.
Estem al servei del que ens demana l’escola o projectes que vagin sortint. Manteniment i petits projectes: reparar caseta
musical, plataforma amb palets per alguna aula, reparar cartells per les jardineres de l'hort, etc...
Espai musical trencat que caldrà reparar de nou, fem en funció del que se'ns demana.
Estem donant suport en el Projecte DecoPati.
No tenim eines ni espai per guardar coses, les posem nosaltres. Edel comenta que estaria bé tenir magatzem per guardar
eines i altres.
Són 15 persones grup de whassapp, pero 5/6 actives.
Edel fa demanda de correu electrònic propi de la Tribu, per si han de gestionar quelcom amb algun client o factures, així
com per a comunicació interna de la Tribu.
TRIBU DE FEM BARRI:
La Núria Martorell ens explica què és la Tribu, és nova de l'any passat.
Enllaç Centre Cívic i Escola ( la Pissarra del Ter).
No es tenia molt present l’escola al barri, i es crea la necessitat de participar més (carnaval, xocolata de les Afas del
barri....). Aglutinar famílies del barri que volen estar informades de les activitats del barri per a ser més presents. La
Pissarra de Ter.
Som 10/12 persones a la Tribu, però aquesta any encara no es mou res per tema Covid.
Hi ha moltes famílies de fora...
Pressupost: en dubte com la resta, el podem deixar igual o la meitat.
TRIBU BIBLIOTECA:
Cristina Taberner, nova Cap de Tribu.
6 persones Whatsapp.
Intentem fer activitats per a tots els cicles: contacontes amb avis/es, pares/mares per a Infantil, Club de Lectura d'Album
Il.lustrat per a 1r i 2n, Club de literatura infantil per 3r i 4t i Taller de filosofia per 5è i 6è.
Jornada literaria amb obra de teatre, tema St Jordi… tot queda una mica en dubte davant la situació actual.

Han contactat amb Centre Cívic per si es poden fer aquestes activitats presencials allà.
En cas que no es pugui, es plantegen fer-ho de forma virtual, que les families es gravin. Però l’escola ha de valorar,
l'Edel tb proposa que de manera virtual els nins tb recomanin llibres. No deixar de fer presencial i incloure virtual.
Mantenir pressupost ; 800 euros
500€ llibres per a escola, es necessiten per aquest any, perquè han desdoblat classes i necessiten més llibres.
El tallers de filosofia es podrien fer potser al pati. En Xavi Fernandez, és qui fa els tallers, per exemple els relacionats
amb temes de Fake News....
Tot està per lligar encara.
Estem a l'espera d'espais físics per a poder fer les activitats presencials.
TRIBU CREIXENT EN TRIBU: Edel ens explica que no hi ha cap de tribu, han decidit portar-ho entre totes.
Fins ara, trobades en relació a algun tema de criança o infància, espai de suport amb famílies amb professionals.
En dubte tot també per tema Covid.
Alicia afegeix, que la bustia de suggeriment serà la manera de rebre info i a partir d'això, la tribu fer les xerrades,
jornades o espais de reflexió en funció de les necessitats reals de les famílies.
Podrien organitzar tb xerrades virtuals si cal.
Hi havia pendent una xerrada amb Mossos sobre Fake News.
5- PRESSUPOST
En Francesc es presenta i ens explica la seva ràpida incorporació com a conseqüència de la marxa d'en Marc a una altre
escola.
En Francesc Lòpez, ha fet una proposta provisional de pressupost d'aquest curs. Exposa la situació econòmica i
reflexiona sobre la quantitat actual que hi ha a l'Afa i la proposta econòmica per aquest curs.
El saldo de l'Afa a dia 22 de Setembre de 2020 és de 12.252,29€.
En Francesc posa atenció que no hi hauria d'haver tants diners en un compte d'Afa, a no ser que hi hagués algun tipus de
despeses a llarg plaç i que estiguessin aprovades en assemblea.
Era important per l'escola que l'Afa tingués un "coixí" econòmic per si s'acabava construint la futura escola en els
terrenys de Sta Eugènia, que és la ubicació que tenia assignada l'escola. Actualment, ja sabem que aquests terrenys
estan venuts i el futur de l'escola és incert, així que cal començar a fer despesa per l'escola en temps present.
En algun moment, s'hagués pogut valorar rebaixar les quotes si d'alguna manera hi havia entrades i no sortides.
Cal tenir present que els diners de les Associacions de Pares i Mares són per invertir directament en l'escola, no es pot
generar benefici, i cal tenir present, que potser hi ha hagut famílies que han estat pagant quotes i que ja no estan a
l'escola i no s'han pogut beneficiar dels diners invertits de l'Afa a l'escola dels seus fills i filles.
Cal canviar la mirada i fer despesa en l'escola i fer ingressos en relació a les despeses que creiem que necessitarem per
l'escola. Sempre deixant una mica de dipòsit, però en cap cas la quantitat que hi ha actualment, ja que si hi hagués
inspecció podríem tenir problemes.
La Núria Martorell comenta que cal posar atenció en els beneficis, i acumulació de diners. Explica que la responsabilitat
recau en la Presidència i Secretaria de l'Afa.
En Francesc comenta que ara és un bon moment per poder invertir en l'escola. En el moment actual de Covid l'escola
necessitarà material i altres per treballar tots els grups classe en condicions.

Proposta de Pressupost:
1- Les partides de les Tribus són molt paral.leles a l'any anterior.
2- Altres despeses ( CC Ter, Medalles...) també segueixen igual.
3- Despeses de Gestió de Tresoreria. En Francesc valora com a important utilitzar un programa de gestió econòmica del
qual disposa la FAPAC per a Afas, i que creu important tenir nosaltres. Una petita partida per millorar la gestió de
Tresoreria.
4- Programa Zoom. En moment de Covid, proposem pagar el servei anual de Zoom per poder fer les assemblees i
trobades virtuals de l'Afa.
5- Partida per a material Aula/ DecoPati.
6- i altres: cost canvi de Junta, assegurança FAPAC, serveis bancaris, proposta de regalar els calendaris aquest any...

Entra en debat el tema regalar calendaris. És una proposta que es va parlar en Junta, tenint en compte el moment que
estem passant i veient que hi havia diners. Un regal per les famílies de part de l'Afa en un moment/època especial. No hi
ha acord en aquest tema i tampoc sabem si podrem fer les fotos per calendari, així que queda en pausa. La Carina
parlarà amb Vicens per tema fotos per calendari.
La Gemma Solanas explica que el proper dimarts 6 d'octubre, tenen reunió ella i l'Enric Soy amb en Vicens i que un
dels punts és que ens faci una llista de tot aquell material que l'escola necessita per aquest curs i que l'Afa podria

costejar.
La Gemma Solanas també comenta que fem proposta també des de les famílies, buscant la manera de fer llista de les
necessitats que veiem les famílies de l'Afa. La Núria Martorell també proposa fer partida per a xerrades i formació.
Apareix el dubte de si es vol o no fer loteria aquest any. Decidim fer votació:
Volem que l'Afa Balandrau vengui loteria aquest Nadal 2020.
SI- 3
NO- 14
Ens encallem decidint tema pressupost en activitats, decidim votar el pressupost genèric i fer una propera assemblea per
aprovar el pressupost més ajustat.
En Francesc comenta que es pot fer una partida de "Despeses extraordinàries" i posar un partida àmplia i més endavant
la podem treballar i detallar.
L'Enric Soy comenta si cal que hi hagi remanent a l'AFA. En Francesc comenta de nou que hi ha massa diners, i que
sense el projecte en breu d'escola nova i en la situació actual, que l'escola té necessitats, doncs caldria augmentar les
despeses i reduir els ingressos. Una mica de dipòsit està bé, però les quotes i els ingressos han de ser coherents amb el
volum de despesa.
També es pot aprovar un pressupost gran per gastar en 2/3 anys, i tenir els diners però est à aprovat en assemblea que
està pressupostat per gastar en "x" anys.
Decidim que farem una aprovació ara de pressupostos provisionals per poder començar a treballar, i que d’aquí 1 mes
farem de nou assemblea amb les propostes de despesa de l'escola i les famílies i votar i detallar les despeses finals del
Curs 2020-2021.
Surt la proposta de fer un formulari per saber en què prefereixen destinar la despesa les famílies a l'escola. La Junta ens
trobarem per veure com organitzem aquesta recollida de propostes.
Aprovem els pressupostos provisionals de les Tribus i les despeses fixes.
SI- 21
NO- 0
6. Comunicació Famílies-Tutores Escola
La Gemma Solanas ens exposa la trobada que es va fer amb l' Equip Educatiu de l'escola i on es va preguntar una
històrica demanda de les famílies, que és el poder tenir el correu de l'escola de les i els mestres per poder-hi parlar.
L'escola segueix insistint que el canal de comunicació amb les tutores és l'agenda o el correu genèric de l'escola, però les
famílies no hi estan d'acord: No volem que les nostres demandes passin sempre per direcció de l'escola, per una banda, i
no creiem que l'agenda, que és una eina dels nostres fills i filles, sigui l’espai per escriure les famílies.
S'ha parlat molts cops amb l'escola sobre aquest tema, i sempre han dit que no, però l'Afa seguirà insistint i demanant
poder parlar per mail directament amb les mestres.
L'Alicia Alison explica que en la reunió del Consell Escolar també es va exposar la històrica demanda i la resposta va

ser la mateixa.
Però en Consell Escolar es va dir, que es faria seguiment d'aprop del funcionament de les 3 vies de comunicació amb
escola (Mail de l'escola, agenda dels nens i nenes, i espai Moodle), i que si veiem mancances o no bon funcionament es
portaria de nou a la direcció de l'escola per trobar noves solucions i noves propostes.
7. Reprendre el Projecte de la Futura Escola
Alicia Alison ens explica com està el tema del Projecte de la futura escola després de tot el confinament i postconfinament.
El projecte continua endavant. El mes vinent comencen de nou les trobades amb en Vicens per seguir treballant.
Cal reprendre de nou la reunió amb el Cap de Serveis Territorials d'Ensenyament de Girona, Sr. Fonalleres, per explicar
la necessitat de mantenir la Balandrau com a solució per a la Zona II de Girona.
L'eina clau de l'escola és que segueix tenint demanda, ha baixat una mica respecte any anterior, però el fet d'haver reduït
les ràtios a menys de 20 nanos, fa que la Matrícula Viva d'aquest any ens beneficii com a solució a altre escoles que no
poden acollir gent de matrícula viva.
L'Alicia també fa crida a pares i mares especialistes amb temes de construcció, edificació, sostenibilitat i energies
renovables i també temes administratius, que s'animin a participar i formar part del grup promotor.
8. Torn Obert de Paraula
Laura Peracula, en relació a la Comunicació en confinament, que es procuri fer trucades individuals o Zooms
individuals, sobretot per als petits.
L' Alicia Alison explica que a la reunió de Consell Escolar es va dir, i ho tenen en compte.
Una mare demana que es facin resums cada 15 dies de com van els nins. També es demana si es pot posar a l’agenda
una trucada amb mestre. L'Alicia diu que sí, que en Vicens va explicar a les reunions de classes que es pot demanar que
la mestra truqui si és necessari.
La Gemma Solanas exposa un recull de demandes de les famílies:
TEMA MESURES COVID
Tema mascaretes, demanar que cada 15 dies ens expliquin com està el tema. Que s’informi a les famílies.
Tema Gel Hidroalcohòlic. Famílies que comenten que usen molt aquest gel, i que es va comentar que seria només
entrades i sortides, la resta seria aigua i sabó.
Tema de poder estar dins pares o mares els dies de PCR. El que està publicat de la Generalitat, només es pot si el nen o
nena té algun problema especial.
Alex comenta que va parlar amb Vicens sobre aquest tema, i en Vicens li va dir que no podran estar presents pares o
mares.
Hi ha varies famílies que s'han posat en contacte directament amb en Vicens, i la resposta ha estat la mateixa. A l'escola
no es podrà entrar cap pare i mare.

La Serena demana si escola pot explicar bé la prova. La Núria explica que és com la PCR, és la mateixa que la normal,
pel nas, no entren tan endins, i el bastó és més petit i més curt.
Tot i així si no es fa a l'escola perquè la família no ha donat consentiment, s’ha de fer al CAP.
El cribatge a l’escola és per fer-ho tot de cop i no saturar CAP.
Sempre es pot canviar l'autorització i canviar l'opinió en relació a fer la prova o no.
TEMA MENJADOR
El tema menjador també rep queixes. Els petits no es poden servir aigua per tema Covid, i que han d'esperar molt a les
monitores.
Altres: menjar fred, els grans mengen tard, advertències per part de les monitores i Vicens sobre que no es poden
relacionar al pati entre ells, només grup bombolla.
La Laura Peracaula proposa fer recull i que la Junta Afa faci escrit a Consell Comarcal.
La Laura Peracaula va preguntar si els grans podien portar un petit entrepà o fruits secs, i es va dir que no.
La Serena pregunta si tenen tots els grups un monitor, o no. No hi ha monitor per grup.
Al migdia s’utilitza el pati igual que a l'hora de pati, i van rotant.
Alicia explica que al Pla Obertura està explicat les parts en què es divideix el pati.
La Susanna Abarca comenta si els grans podrien dinar a l’aula, però no es pot per ratio.
Proposta de pagar una monitora des de l'Afa. La Laura Peracula explica l’exemple de l'Escola Pericot. L'AMPA va
pagar una educadora social al migdia, i donava suport i treballava sobretot tema de resolució de Conflictes.
Parlem de diverses alternatives i la situació que s'ha vist durant aquest temps.
La Marta Jaume comenta que potser ens "mengem" horari lectiu, i a veure què ens diu en Vicens. Per no tocar horari
lectiu, potser es podria modificar horari del migdia i organitzar millor menjador.
En Salva Sosa, explica la situació de l'esgalonament al migdia de les famílies que tenen més d'un fill. Proposa que
només es faci esglaonament al matí i a la tarda, però que al migdia es mantingui l'horari antic de 12.30-15h per a
tothom. Hi ha poques famílies que marxin a casa a dinar.
La Gemma Solanas ho recull i es farà arribar a la reunió amb en Vicens la setmana vinent.
Serena proposa calendari anual de les activitats de l'Afa, perquè les famílies puguin fer previsió.
L'Alex proposa fer un calendari linkat a la Web perquè les famílies puguin mirar les activitats.
La Serena posa èmfasi a les famílies de P3 noves i que no coneixen escola, Gemma Solanas comenta el tema
d'Apadrinament. Proposta d'apadrinar una familia de P3.
Queda pendent perque és molt tard i ho parlarem en reunió de Junta.

Tancament Assemblea: 22:59h
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Sep 28, 2020 22:17:33 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:02 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:06 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? Si
Sep 28, 2020 22:17:03 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:02 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:19 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:13 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:02 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:01 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? Si
Sep 28, 2020 22:17:07 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:06 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:04 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:25 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? Si
Sep 28, 2020 22:17:03 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO

Sep 28, 2020 22:17:02 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:04 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 22:17:07 Volem que l'Afa balandrau vengui loteria aquest nadal 2020? NO
Sep 28, 2020 20:14:33 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:29 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:29 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:31 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:31 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:31 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:32 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:41 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:29 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:32 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:31 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:30 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:36 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:31 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:31 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:32 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:33 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:28 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:28 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:30 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:14:32 Aprovem l'acta de l'assemblea de juny de 2020? Si
Sep 28, 2020 20:21:02 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:20:58 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:20:58 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:20:59 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:03 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:01 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:20:59 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:00 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:20:58 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:03 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:00 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:00 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:20:58 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:01 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:01 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:01 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:01 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:20:59 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:20:58 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:00 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 20:21:02 Després de lo exposat, ratifiquem a Francesc Lopez com a nou tresorer de l'Si
Sep 28, 2020 22:15:22 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI

Sep 28, 2020 22:15:21 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:30 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:21 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:24 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:21 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:21 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:21 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:26 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:26 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:27 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:27 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:22 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:30 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:28 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:19 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:22 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:23 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:25 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI
Sep 28, 2020 22:15:26 Aprovem el pressupostos provisionals de les tribus i les despeses fixes a l' SI

