ACTA ASSEMBLEA AFA BALANDRA
14 DE JUNY 2021

Iniciem l'Assemblea a les

20:07h.

Donem la benvinguda a tothom en aquesta última assemblea de curs, i expliquem que aquest
migdia se li ha fer arribar a la Dolors (conserge escola) un ram de flors per part de l'AFA per la
feina fet durant tot aquest any. Estava molt agraïda o contenta de la feina feta en aquest curs
tan dificil de pandèmia.
Punt 1. ESTAT DE COMPTES.
En Francesc Lòpez, tresorer de l'AFA, ens fa tot l'estat de Comptes del curs.
Presenta l'Excel de final de curs.
A inicis de 8 de setembre de 2020 hi havia: 12.213€
Actualment a 14 de juny del 2021 tenim: 7.470€.
Tenin en compte que encara ens falten entrar les remeses de mes de Maig de les Extraescolars
(uns 1.300€). Calculem que acabarem el mes de Juny del 2021: Aprox. 9.000€

Es valorar molt positivament el tema dels CalendarisNo han entrat els diners que esperavem de les quotes de les famílies, ja que hi ha 11 famílies
menys que any anterior.
TOTAL QUOTES FAMILIES SÒCIES: 3.870€
Parlem del tema del Dèficit que ens vam trobar amb el tema de les monitores d'Estones. Es va
votar en assemblea AFA del mes d'Abril, que calia reduïr horari d'una de les monitores perque
no era necessària i els ingressos d'estones per tema Covid havia disminuït. Es va parlar amb
TOT OCI (Empresa que gestiona el monitoratge), i es va fer aquest reajust, que ens vafer reduïr
el dèficit en 545€ que va anar molt bé.
Hi ha hagut despeses bancàries menys altes de les que teniem previstes, i a més a més, no
s'ha treballat pel tema ingresso per publicitat a la web.
En relació a les Tribus, les despeses han estat molt equilibrades entre elles, tot i que hi ha
tribus que no han fet servir els pressupostos que tenien assignats perque per tema COVID no
han pogut realitzar les seves activitats ( Tribu BRICO, Tribu FEM BARRI, Balantrekking...).
Hi havia partida de DESPESES EXTRAORDINÀRIES, on s'ha inclós, tal i com es va votar en última
assemblea, la pujada del pressupost de la CASETA de L'HORT (aquesta finalment va costar
3.063,71€).
Hi ha partida de Despeses Recurrents, i una Partida d'Imprevistos que any anterior s'havia usat

per el tema "P3 NO ES TOCA", i aquest any s'ha usat en "REVOLTA ESCOLAR".
TORN DE PREGUNTES
Pregunta: EL tema Revolta Escolar no es Tribu Hort i Sostenibilitat?
En Francesc comenta que a la Tribu HORT hi ha 500€ pendents de usar. Si veiem que el tema
Caseta Hort no es desborda massa, podem treure d'aquests 500€ de la Tribu per Revolta
Escolar, però si el tema Caseta es dispara molt, doncs ja tenim els de P3 per la Revolta. Està
pendent de Tancament de final de curs.
Pregunta: Què passa amb els diners dels Berenars Solidàries per les Colònies de 5è any passat?
Són 398€ que estan ingressats però no comptabilitzats. Són diners bloquejats per les colònies
per els que cursaran 6è any vinent, i si finalment no es fessin colònies, caldria decidir en
assemblea què es fan amb aquests diners.

ESTAT DE LES TRIBUS:
Biblioteca (Cristina). Totes les activitats de la tribu han estat fetes arrel de demandes de
l'Escola. El tema Contacontes per St. Jordi ( les famílies havien de fer vídeos per nens i nens). I
l'altre activitat va ser només per Infantil, on també es van demanar vídeos però es van rebrer
pocs.
La Cristina valora positivament activitat, tenint en compte com ha estat l'any i que les
activitats de la Tribu són millor en presencial.
Hort i Sostenibilitat (Eva). Els grups d'infantil han estat anant a l'hort a plantar i a recollir. Els
de P3 han recollit enciams i tot i se'ls han endut a casa. La Cristina Turbau (referent Escola
Tribu Hort) els comenta que com a escola no s'ha pogut organitzar perque anessin els de Cicle
superior, han passat totes els cursos mensys 5è i 6è. Provaran any vinent a veure si és viable.
La tribu té pendent de canvis organitzatius interns.
Expliquen un projecte que tenien sobre Hort que l'escola ho els hi ha seguit. Van reconstrir la
Gepeta ( espantaocells) i en Carles Sala i Vila (pare de l'escola) va escriure un poema perque
ho treballenssin a les classes i ampliar la mirada de l'Hort més enllà de només plantar i recollir.
Però escola no tenia temps i no van poder realitzar l'activitat. Intentaran de nou aquest any.
Tribu Bricoltage (Edel). No han fet res tema Covid.
No hi ha més gent de les Tribus.
REGAL DE 6È. DE FINAL DE CURS
La Gemma Solanas explica que s'està fent un llibret conjuntament amb escola, on els nens i
nenes de 6è expliquen el seu pas per escola i hi ha espai en blanc perque altres nens i nenes
de l'escols, es faci dedicatories.
També Afa farem una tarima a fora de l'escola amb una catifa vermella amb musica i tal i una
especie de "Photocall" per fer fotos amb Polaroids perque les tingui de record i ens poguem
acomiadar.

Totes les famílies estan convidades el dia 22 de Juny al migdia per acomiadar els nanos.
Des de l'Afa es va demanar a Escolar fer-ho dins del recinta ( ja que la Normativa de Procicat a
ampliat aforament) però en Vicens no ho veia clar i finalment es farà fóra.
Caldrà tancar parquing. Es demanar suport a partir de les 12h perqui vulgui venir a col.laborar.
PROJECTE FUTUR ESCOLA
Alicia Aleson ens explica que estem a l'espera. S'ha fet demanda reunió amb Enseyament i
estem pendents que Adam Bertran (Regidor Ajuntament de Girona).
Tenim continuitat durant un parell d'anys, però cal donar seguretat a les noves famílies que
entren.
Esperant al següent pas.
Estant totes les peticions registrades per Ajuntament i Generalitat. I tenim resposta de
l'Ajuntament, però no de la Generalitat. Pèro ha de ser abans de la taula mixta, el compromís
es que es fa abans de la taula mixta,
Hi ha un grup de pares i mares treballant molt fort fent feina en aquesta línia.
Eva Rull (mare de p4 i 5è). Demana suport AFA per intentar no fer entrades espaiades al
migdia, ja que és molt de temps entre els 2 fills. Es van organitzar com a famílies i li van enviar
carta Vicens, però la resposta va ser que no perque era molt difícil tornar a organitzar horaris.
Demanen suport a Afa i Consell Escolar.
L'Alicia explica que a la propera reunió de Consell està apuntat com a punt. Al principi escola
deia que no tenien prous mestres per si entraven germans i un encara no hi havia la mestra.
Però se seguirà treballant.
La Gemma Solanas explica que la última reunió AFA Escola, ja es va dir i en Vicens deia que
seguiria normativa. I que any vinent s'ho mirarien una mica més.

MOVIMENT DE LES MESTRES DE PRIMÀRIA
La marxa de la Mei, la Marta i la Sònia.
L'Alicia ens posa en antecedents. Estem en escola pública i aixó implica mobilitat...i els
Directors de Centre poden reclarmar professionals interins d'anys anteriors.
Alicia parla dels antecedents de la marxa de 7 mestres el curs 2019-2020. De nou ens trobem
amb mestres que han començat el projecte de l'escola i que ara han marxat. Una de les que
marxa, és la seva plaça fixa, i les famílies estan molt enfadades.
La reunió amb Vicens no era possible per dates i va enviar escrit. Valorant molt la tasca de les
mestres, però que no hi ha hagut cap problema amb elles, sinó que marxen per motius
personals. Qué és molt habitual el tema dels canvis de mestres.
Es va traslladar de nou el Projecte Educatiu de Primària, ja que sempre marxen les mestres de
primària.
Repeteixen 4 mestres de primària que porten com a màxim 1 any.

Any vinent es torna als grups normals, no bombolla, per tant a primària només faltan 3. i la
Sandra Den Braber, que marxarà d'Octubre a Març per baixa de maternitat.
Es va parlar amb les mestres que marxen, i expliquen que marxen per motius personals. L'Any
Covid ha estat molt difícil i complicat i ha afectat a les relacions en equip educatiu, i han
valorat a nivell personal que prefereixen no continuar.
L'Alicia fa resum de la situació per any vinent de l'equip de docents.
Les Mestres que es queden any vinent:
Sandra Rabasseda,Sandra den Braber, Maria, Raquel.
No tenim confirmació encara del mestre d'anglès.
L'equip d'infantil continua tot sencer.
S'evidencia la preocupació de les famílies en relació a aquestes maneres de canvis de mestres
constants. La Gemma Solanas trasllada la trobada que va fer la Junta de l'AFA on es va parlar si
calia anar a Inspecció per poder mediar o informar-nos del que porta passant des de fa 3
cursos sobre els canvis constants de mestres a primàra.
Exigència del Projecte Educatiu? Exigència de l'Equip Educatiu?
Inspecció ens caldria demanar-li suport.
És molt difícil fer un canvi de direcció, no hi ha ningú que es vulgui presentar. Un canvi de
direcció implica un canvi de Projecte Educatiu.
Comença el debat sobre el tema de parlar amb Inspecció:
Necessitem suport perque no hi ha continuitat del Projecte, i les explicacions de direcció no ens
donen confiança.
La idea de parlar amb Inspecció és per construir.
Es pregunta si les mestres que marxen no volen parlar amb Inspecció. En principi han dit que
marxen per acumulació durant molt de temps, però no volen anar a Inspecció.
De fet no cal que vagin a Inspecció, el tema és que com a famílies, estem descontents en la no
continuitat de mestres, i dels canvis constants, que fan que no hi hagi continuitat del projecte.
Apareixen veus que veuen que és difícil i cal anar en compte en el fet d'anar a Inspecció, És
una decissió que cal votar. Hi ha famílies que venen d'altres escoles amb molt males
experiències en altres centres i que valoren molt positivament l'Escola.
Famílies que donen un altre mirada, i que és important tenir-les en compte. De vegades hi ha
mestres que porten molt de temps i que poden estar cansades i que un canvi d'aires pot ser
inclús positiu per l'escola.
Altres veus també recorden la situació en la que es troba l'escola ( si tanquen o no), i potser és
posar massa el punt de mira en l'escola i el seu futur.
Peró també cal tenir present que hi ha un històric de canvis de mestres i que volem respostes.
A Primària no hi ha mestres que continuin amb el Projecte Educatiu.
Hi ha manca de confiança des de direcció vers es mestres i hi ha massa pressió i poca
autonomia? Aixó fa sentir massa pressió a les mestres i es cremen? Hi ha massa supervisió des
de direcció?

VOTACIONS: Es vol anar a Inspecció?
10 vots SÍ
4 NO
1 nul
Es decideix anar a Inspecció des d'aquesta mirada constructiva, com hem fet fins ara, i només
en pro de la millora de l'escola. Sense personalismes i en benefici del Projecte Educatiu.

Tanquem Assemblea a les 21.56h.

