
Assamblea Extraordinaria Afa Balandrau

Dilluns 26 d'Abril del 2021 a les 19h 

Via Zoom (TELEMÀTICA)

ACTA

Participants: Alex (Tribu Comunicació), Enric (Presidència AFA), Gemma ( Vicepresidència AFA), Francesc (Tresoreria),

Alicia i Susanna (Secretaria), Edel (Cap de Tribu Brico), Eva Rull (Co Cap de Tribu d'Hort i Sostenibilitat) i 20 pares i

mares més. 

1.-Aprovació dels següents Pressupostos:

1.1 Caseta de l'Hort del Pati de l'Escola:

Degut  als  problemes  amb  la  primera  caseta  d'Hort  que  es  va  pressupostar  en  

l'Assemblea del 9 de Novembre del 2020, ha calgut fer de nou una nova votació perque 

el pressupost s'ha de duplicar.

L'Eva Rull, Co cap de tribu de l'Hort i Sostenibilitat, ens explica que quan va venir el  

tècnic va dir que calia una llosa de formigó per seguretat.  Aixó calia dos tipus de  

llicències, una per part de l'Ajuntament i una altre per part de la Generalitat. Aixó es 

podria denegar per part d'aquestes administracions o podria allargar molt el procés.

Es va començar a fer cerca per casetes que no necessitessin aquesta llosa de formigó. 

Es van demanar 2 pressupostos de casetes que van amb varilles enfonsades a terra i  

que no cal aquesta llosa. 

També  es  va  contactar  amb  un  fuster,  per  en  comptes  de  comprar  caseta  nova,  

demanar pressupost de reparació de la caseta actual, però la reparació també pujava 

uns 2000€. 

La Tribu es va reunir i després de tota la cerca d'alternatives, va valorar que la millor  

inversió és comprar una de nova. Ja que l'actual ja està malmesa i no és segura, ja la va

donar una família de segona mà. 

La Mariona Pagès (mare de p4) pregunta si és necessari una despesa tan gran si potser 

l'escola canvia d'ubicació. En Romà (Co Cap de Tribu) comenta que és transportable i  

que no hi hauria problema per canivar-la de lloc, només caldria pagar els costos de  

transport. 

En Salva Sosa, fa la mateixa reflexió i posant ènfasi en que no s'està usant gaire l'hort. 

També pregunta si hi ha prou pressupost per poder fer una despesa tan gran. 

En Romà explica que sí és fa força ús per part de l'escola de l'Hort i la caseta, i en  

Francesc (tresorer de l'AFA) també comenta que AFA té un bon calaix per poder fer la  

despesa. 



L'Eva ens presenta els 3 pressupostos i passem a fer les votacions. 

La votació és de Caseta nova/ Arreglar vella,  després la tribu d'Hort i  Sostenibilitat  

valorarà quina és la millor caseta.

22 vots a Favor de comprar la nova.

2 no han votat

L'Eva explica que un cop és doni vist i plau a l'empresa, en un mes la tenim muntada. 

Tallers sobre Prevenció Abús Sexual Infantil:

La Gemma Solanas ens explica que des de la Tribu Creixent, han estat treballant per 

poder portar a l'escola una Formació sobre Prevenció d'Abús sexual infantil de cares al 

curs 2021-2022.

Es va trebllar amb l'escola per veure què els semblava, i ha estat molt ben rebuda.

La proposta s'ha treballat juntament amb la Fundació Vicki Bernadet (fa 20 anys que 

treballen amb tots aquests temes ), que és l'entitat que durà a terme la formació.

El  pr  essupost puja a 1.750€ (suposant que seguim amb COVID) i  inclou xerrades i  

formació a mestres i personal de menjador i famílies, treball amb Cicle mitjà a través 

d'un conte i tallers sobre prevencions de relacions abusives amb Cicle superior. 

https://www.fbernadet.org/es/formacion-y-prevencion-violencia-sexual-infantil/cursos-abuso-

infantil/#primaria-es

L'Eva Rull  pregunta si no es fa treballa amb els grups de cicle inicial, la Gemma comenta que

la Fundació encara no fa els tallers amb els més petits.

En Marc pregunta si la formació arriba a tots els mestres, i la Gemma explica que sí, a tot equip

educatiu i monitors de menjador.

Hi ha debat per saber si es pot ampliar a monitors de menjador, si potser es poden fer més

hores  als  nins  ja  que l'equip  de  mestres  potser  ja  reb  formació  en aquest  sentit  per  part

d'ensenyament. És la primera proposta i anem construint. La Gemma Solanas ho traslladarà a

la Tribu per anar construint. 

A principi de curs en Vicens farà la proposta a l'equip de mestres. 

Passem a la votació del Pressupost de la Formació de Vicki Bernadet:

Vots a Favor: 22

Vots en contra 1

Abstencions: 3

https://www.fbernadet.org/es/formacion-y-prevencion-violencia-sexual-infantil/cursos-abuso-infantil/#primaria-es
https://www.fbernadet.org/es/formacion-y-prevencion-violencia-sexual-infantil/cursos-abuso-


2.- Situació de Dèficit de l'activitat d'Estones: Cerca d'alternatives

En Francesc ens exposa l'estat de dèficit del Servei d'estones que fins ara a suposat un dèficit

d'uns 1000€ per l'AFA.

El dèficit s'ha anat reduïnt des de principi de curs, aquest últim mes ha estat de 70€.

Aquest matí hi ha hagut una última hora en relació a alternatives amb TOT OCI per ajustar

preus i reduïr aquesta despesa. 

S'ha comunicat a una de les monitores es redueïxi horari a partir del mes del 3 de Maig. 

8.00-9.15h 1 monitora

8.30-9.15h 1 monitora

Des de TOT OCI s'ha pres decissió ràpid i no s'ha pogut valorar si era bona decissió o no. 

Hi ha debat sobre si cal que sigui una càrrega de l'AFA el tema que s'hagi près decissió ràpida i

una de les monitores  redueixi  de  cop i  volta  només 1  mes i  mig abans d'acabar,  o si  és

empresa que ha de poder sostenir aquest canvi.

Hem de votar per decidir si parlem amb TOT OCI i com a AFA decidiem seguir sostenint el mes i

mig que queda en horari complet, o si com a AFA decidim reduïr la jornada. 

En Francesc ens explica que aquesta pràctica de reduïr horari en funció de la ratio i en relació a

augment dèficit, doncs és una pràctica que ja es feia altres anys, és a dir, quan l'AFA veia que

el  dèficit  del  servei  pujava  molt,  es  parlava  amb  TOT  OCI  i  es  mirava  d'ajustar  el  tema

monitoratge per no apujar molt aquest dèficit.

Aquesta any COVID no quedava clar si hi havia aquesta possibilitat, i s'ha vist que sí es podia

ajustar. 

Es proposa que abans de començar curs vinent, fer una nova propsta econòmica amb TOT OCI,

valorant preus, i ajustant més en un moment COVID, que és complicat també per les famílies a

nivell econòmic, però que és un servei molt important per le famílies.

Cal fer un treball d'ajustar de nou el Servei, tenint en compte les necessitats de les famílies i

com l'AFA donem suport i de quina manera. 

Altres anys no era deficitari ja que quan aixó es preveia, es feia reajust amb empresa. De fet hi

havia benefici, ja que és un servei que en principi és un servei que hauria de donar beneficis. 

Passem a les votacions:

Mantenim les 2 treballadores: 6 Vots

Ajustem treballadores  la primera mitja hora: 16

3.-Recepció de noves propostes d'activitats per l'any vinent. 



Fins a la data de l'Assemblea no hem rebut cap proposta en el mail de l'AFA, seguirem 

llençant la proposta fins a final de curs. A la darrera assamblea del curs (Juny 2021)  

s'aprovaran aquelles propostes que ens arribin per pressupostar- les.

4.-Reunió del mes de Març amb el Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Girona, Adam Bertran,

sobre el Futur de l'escola i la seva ubicació.

L'Alicia Aleson ens fa un resum de la reunió del mes de març per la demanda del solar, reunió

molt freda, pilotes fora perque no està aprovat el projecte d'escola de la Generalitat, per tant

no ens poden explicar tema solar. 

Avui s'ha enviat documentació a Ajuntament per coneixer el nou solar.

El Vicens va enviar el 30 de març entra la Proposta Projecte Insititu escola al Dep. D'Educació.

Ara cal:

– Demanar ja la reunió amb la Generalitat al mes de Maig.

– Mes de Juny reunió a 3 bandes (Escola, Generalitat i Ajuntament

Estem en el millor panorama perque hi ha augment de població a Domeny (s'estan construint

moltes  vivendes),  ja  no hi  ha el  Trueta en la  Zona de Domeny (La  nostra  Zonificació),  el

problema és la voluntat política.

De nou s'està fen força als mitjans de comunicació. 

Hi ha una demanda del 82% d'escola pública a Girona, per tant no té cap sentit tancar escoles

públiques. 

5.Altres temes

La Gemma Solanas, exposa que des de la Junta es proposa aprovar un pressupost anual per fer

un detall per la marxa dels nens i nenes de 6è. 

Fem la votació: 

L'AFA aporta 400€ per regal comiat nens i nenes de 6è?

si 18 

no 0

Creixent en Tribu ha fet 2 xerrades per les families:

Com acompanyar els nins davant pantalles i com fer acompanayment al Dol. Ja està penjat a la
web (cal inscripció Prèvia).

Tanquem Assemblea  a les 20.45h.


