
ACTA   ASSEMBLEA     AFA   BALANDRAU 

18 d'Octubre de 2021, (Telemàtica)

Hora Inici: 20:10h.

Hora Final: 22:06h  

Han participat un total de 35 persones durant les 2 hores d'emissió. 

Presentació del Nou Curs 2021-2022 i Benvinguda a les noves famílies

 L'Enric Soy, President de l'AFA, fa la presentació i  Benvinguda del Nou 

curs 2021-2022. 

1-Presentació i     Votació     del     Nou     Càrreg     de     Tresoreria     de     l'AFA.

En Francesc Lopez s'acomiada del càrreg de tresorer de l'AFA després d'haver estat tot el

curs anterior donant suport.  Es presenta la nova persona que assumeix aquest càrrec,

l'Angel Encuentra Púbia amb DNI:XXXXXXXX

Es realitza la votació amb el resultat següent:

Segons l'exposat: s'aprova en Angel Encuentra Pubia amb DNI XXXXXXX com a nou tresorer

de l'AFA?

Vots a favor: 28

Vots en  contra: 0

2-PRESSUPOST.

En Francesc Lòpez fa tota la presentació econòmica del  tancament  econòmic del  curs

20/21, i exposa la proposta de Pressupost per el proper curs 2021/2022.

ens Trobem any passat en Saldo superior als 12.000€ i l'Escola ens demana suport en

tema Covid, amb necessitats de materials i altres.

Es decideix Partida de Despeses Extraordinaries de 4.000€ ( Votacions en Assemblea).

De cop ens trobem amb dèficit del Servei d'Estones. Es va parlar amb Empresa ( Tot Oci) i es

va poder ajustar.



La Caseta de l?hort que es va aprovar en assemblea que seria uns 1000€,per problemes

d'instalacio, la caseta va pujar a 3.200e (tb aprovat en assemblea). Com no hi havia ingrés

en loteria i publicitat, al final els 4.000€ es van convertir en 6.200€

2.1 Aprovació Tancament Curs 2020/2021

TANCAMENT EXERCICI CURS 

2020-2021 AFA ESCOLA 

BALANDRAU

INGRESSOS PRESSUPOST REAL
SOCIS 3.870,00 € 3.540,00 €
LOTERIA 800,00 € 0,00 €
ESTONES 500,00 € -37,80 €
MUSICA 100,00 € 0,00 €
CIRC 100,00 € 0,00 €
PUBL.WEB 300,00 € 0,00 €
RESERVES TRESORERIA ANYS 

ANTERIORS
3.310,00 € 3.310,00 €

CALENDARIS 0,00 € 553,79 €
TOTAL INGRESSOS 8.980,00 € 7.365,99 €

DESPESES PRESSUPOST REAL
REGAL CALENDARIS 1.000,00 € 0,00 €
COMPRA MATERIALS AULES /PATI 2.000,00 € 0,00 €
TRIBU FESTES 500,00 € 467,35 €
TRIBU CREIXENT 300,00 € 297,50 €
TRIBU BIBLIO 1.000,00 € 716,15 €
TRIBU ESTONES 100,00 € 74,90 €
TRIBU COMUNIC 100,00 € 92,21 €
TRIBU HORT 500,00 € 326,02 €
TRIBU BRICO 500,00 € 0,00 €
TRIBU FEM BARRI 100,00 € 0,00 €
FESTA FI CURS +REGALS 1.000,00 € 0,00 €
DESPESES EXTRAORDINARIES 6.538,49 €
· CASETA HORT 3.215,01 €
· ORDINADORS 1.224,00 €
· MATERIAL JOCS AULA 934,92 €
· ESTONA PARQUET 89,55 €
· MATERIAL COVID 385,73 €
· COMIAT 6 + COMIAT PROFES 629,70 €
· MATERIALS LLETRES 

BALANDRAU
59,58 €

SERVEIS BANCARIS 600,00 € 533,22 €
SEGURO FAPAC 180,00 € 180,30 €
SERVEIS TRESORERIA 240,00 € 0,00 €
APORTACIO ANUAL CC TER 60,00 € 60,00 €
MEDALLES 100,00 € 0,00 €
SERVEI PROTECCIO DADES 40,00 € 48,40 €
SERVEI ZOOM 130,00 € 0,00 €
CANVI JUNTA AFA 30,00 € 0,00 €
IMPREVISTOS (p.e. P3 NO ES 

TOCA)
500,00 € 229,98 €

TOTAL DESPESES 8.980,00 € 9.564,52 €

RESUM I VALORACIO SALDO 

BANCARI:
RESULTATS: Saldo a 22/09/2020 12.252,19 €
GASTOS TOTAL 9.564,52 € SALDO A 21/09/2021 6.381,68 €
IMPOSTOS (IRPF) 718,50 €

INGRÉS TOTAL 4.055,99 € BERENARS 6è (abans 4t) 610,63 €

Tornats els 398 

€ de reserva 

anterior.
RESERVES TRESORERIA 3.310,00 € BERENARS 4t (abans 2n) 459,00 €

Formació Abús Sexual 1.750,00 €
DIFERENCIA -2.917,03 €

TOTAL 2.819,63 €

SALDO NET AFA 3.562,05 €

Segons l'exposat, s'aprova el  Tancament del Pressupost del Curs 2020/2021?



Vots a Favor: 26

Vots en Contra: 0

2.2Aprovació Pressupost  Curs 2021/2022

PREVISIÓ 

INGRESSOS

PERSONES SÒCIES 3.720,00

ESTONES 500,00

CALENDARIS 1.000,00

RESERVES 

TRESORERIA 

(aprovat assamblea 

anterior)

1.750,00

TOTAL INGRESSOS 6.970,00

PREVISIÓ DESPESES

TRIBU FESTES 500,00

TRIBU CREIXENT 100,00

TRIBU BIBLIO 700,00

TRIBU ESTONES 100,00

TRIBU COMUNIC 200,00

TRIBU HORT 500,00

TRIBU FEM BARRI 100,00

FESTA FI CURS REGALS 700,00

CALENDARIS 400,00

TRIBU BRICO 200,00

TRIBU BALANTREKKING 200,00

EXTRAORDINARIA 

FORMACIO
1.750,00

SERVEIS BANCARIS 550,00

SEGURO FAPAC 180,00

SERVEIS TRESORERIA 120,00

APORTACIÓ ANUAL CC TER 60,00

MEDALLES 100,00

SERVEI PROTECCIÓ DADES 50,00

SERVEI ZOOM 130,00

CANVI JUNTA AFA 30,00

IMPREVIST0S (p.e. P3 NO 

ES TOCA)
300,00

TOTAL DESPESES 6.970,00

*500€ Estones és molt orientatiu. S'ha parlat amb Tot Oci i s'ha ajustat una monitora de 8.15-

9.15h. S'ha reduit una part de l'horari d'una monitora. Passarem de pagar 933€ mensuals

a pagar 818€.



Segons l'exposat, s'aprova el  Pressupostos del Curs 2021/2022 i les Assignacions Anuals

a les Tribus?

Vots a Favor: 25 

Vots en Contra: 0

       

Aportació econòmica de l'AFA per les colònies.

De fer són diners que tenim en dipòsit  guardats  i  que només es poden ingressar per les

colònies, no és un benefici de l'AFA sinó diners de cada curs que els va guanyar amb els

berenars. Si pel que fos, no es poguessin fer les sortides, caldria valorar i votar entre totes les

famílies del curs, què es fa amb aquells diners. 

Colonies 6è (610€)i 4t (459€)? Com fer perque 2n de Primaria (que no han pogut fer

berenars  ni  res...)  tingui  diners  per  tema colonies  que aquest  any ?  Els  de  segon

haurien de generar diners per les seves colònies. 

Proposta del Francesc: 

1-Valoració  al  Gener  de  l'Estat  de  Comptes,  per  poder  ampliar  pressupost  de  cares  a  la

primavera i que es podrien fer per l'augment d'ingressos.

2- Si hi ha Tribus que no acaben el seu pressupost, el poden traslladar a altres tribus. 

3- Comptabilitzar els Projectes Futurs de de les Tribus al mes de Gener ( Deco Pati- BiciBus-

Talles de Filosofia ) prioritzar i decidir quins projectes es poden tirar endavant amb els

nous ingressos que s'hagin obtingut fins a finals d'any. 

4- El model ideal seria sempre tenir una Previsió més alta que les Despeses que es volen fer. 

3-TRIBUS:         Situació         Actual, Objectius i         Propostes         pel   n      ou   c      urs

Aprovació Assignacions Anuals Tribus

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 families noves.  Sortida Mensual,  natura i

museus o altres espais culturals d'interès.



Aquest any estan preparant per el mes de Desembre, juntament amb la Tribu de Festes, a

Marato de Tv3. Es vol organitzar, com altres anys, la Cursa d'Orientació. Anirem informant

per les xarxes. 

200€ per la Tribu és el que l'Oriol va demanar a en Francesc. 

 

TRIBU ESTONES

La Núria Ordoñez, Cap de la Tribu, no ha pogut assisitir. 

La Tribu organitza les Extraescolars i Estones (8-9h).

En el mes de Maig es penjen al blog les extraescolars, i és quan es comença a treballar fort. 

Aquest any ha anat tot força bé, tot i canvis en algun moment pel tema Protocols Covid.

Com any passat, es fa de nou crida per donar suport a l aTribu, el màxim pic de feina són el

mesos de Maig/ Juny i estiu per tema organitzar activitats i tema inscripcions.

Alex, de la Tribu de Comunicació, gestiona inscripcions i mails d' Estones per les famílies.

TRIBU COMUNICACIÓ

Carina Cabarrocas, Cap de Tribu.

• Comunicació de les Tribus.  La Tribu de Comunicacio pot gestionar com volen les tribus

donar-se a conèixer a les famílies (escrit, video,...). I per exemple, pot estar penjat

durant un mes a la web, o el que es decideixi. 

• Projecte Pati. Gener-Febrer-Març, mirar les propostes de l'Escola. Queda pendent una

rampa i tobogant. Aquest any ens posem de nou amb el DECO PATI. Que es pogués

fer cada any. Fer un petit  pressupost,  sobretot de la Zona de la Pineda que ha

quedat molt buida. En Salva proposa que fos un Cap de Setmana a l'any. 

• Es Gestiona la Web i tot el seu contingut i es gestiona també la Difusio en el Grup de

Whatsapp @totssombalandrau.

• Es volen posar aquest any també, en el tema de la publicitat  de la web per poder

generar més ingressos a AFA. Hi ha una llista de famílies que posaven publicitat

dels seus espais i contribuient econòmicament en l'AFA.

• El tema Revista no acaba de funcionar,  ja que l'escola ja ens ha dit que no tenen

temps. 

• Als vols de Nadal tornar a fer el Qüestionari de Menjador. 

• Proposta Merchandassing (xapes i tal ..) i que poguem tenir sempre...fer ingrés. Fer

coses que ens donin marge econòmic. 

 



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 Ciencia, Festa Pagesa, Festa literària,

La Festa d'Hivern..), on l'escola  demana voluntaris/es, i  Festes organitzades per l'Afa ,

com la Festa de Benvinguda, sopar de final de curs, Tema del a Marató de Tv3, i la Festa

de Sant Jordi amb paradeta amb  llibres per recaptar diners per Afa etc.

Aquest any s'ha pogut fer la Festa de Benvinguda, a la gespa de l' Escola, hi ha anat força

bé. Any vinent però, en comptes de fruita es farà xocolata i pa, no va tenir molt d'èxit la

fruita.

Aquest any es podran fer  si  son fóra de l'escola.  En Vicens va dir  que les festes que

participen famílies tot dependrà del tema Covid

La Marta ens explica el tema de la Marató de TV3 d'aquest any, que la fan conjuntament

amb  Tribu  Balantrekking  i  Tribu  Fem  Barri.  La  Data  serà  el  19  de  Desembre

aproximadament.

Es farà Curs Orientació, Paelles vàries,Quina i Concurs de Pastissos. I tot el que es reculli

anirà per el Donatiu de la Marató d'aquest any sobre la Salut Mental.

500€ per la Tribu.

*Tema finançament AFA la Núria, Cap de Tribu Fem Barri, proposa que AFA pot participar al

Mercat d'Intercanvi de Fontajau, podem posar un taula d'AFA i fer recollida de Jocs i altres

per benefici AFA,

PIN de Nadal 27, 28 i 29 Desembre. La Nuria ens seguirà informant. 

TRIBU HORT I SOSTENIBILITAT

L'Eva Rull, Co Cap de Tribu amb el Romà Garrido, ens explica com està anant el tema de

les plantades i l'Hort. La tribu està molt contenta de com a poc a poc l'escola va donant

més espai a l'Hort i al fet de poder entrar famílies. Estan fent grups de 2 pares/mares per

poder fer plantades amb els grups d'Infantil. Ara han començat també amb Cicle Inicial

( 1r, i 2n). A poc a poc volen procurar arribar fins a cicle superior, però depen molt de

l'escola.

Les famílies de cada aula, petita escletxa per poder entrar les famílies. Hi ha molt bona

coordinació entre Tribu i Escola. 

La Cristina Turbau coordinadora de l'Hort, va comentar que era unica activitat que poden

entrar   pares i mares  a l'escola. 

L' escola dóna molt importancia a Hort, com a espai per poder sortir els nens i nenes per

tema Covid. 



Projecte de Boc&Roll (1.047€), es volia fer a preu de cost, però ara es por mirar de pujar

el preu i fer que sigui també benefici, no només treball per sensibilitzar. 

Increment en 1.000€ pressupost Tribu Hort per Ingressos de Boc€Roll? Comptant que hi ha

ingresso per els embolcalls?

Votacions a Favor: 20

Votacions en Contra: 3

El preu de venta per obtenir benefici dels Boc€Roll el decidirà la gent de la Tribu. 

Està pendent que en Romà Garrido ens expliqui al mes de Gener el Projecte del Bici Bus. 

La Laia Pujades valora molt el Projecte de Plantades en familia que s'està fent des de la Tribu. 

TRIBU BRICOLATGE

L'Edel Garcia és el nou Cap de Tribu. 

Demanem 200€ per tema barnis toldo, arreglar parterres, arreglar caseta musical...

Estem al servei del que ens demanada escola o projectes que vagin sortint. Manteniment i

petits projectes: reparar caseta musical, plataforma amb palets per alguna aula, reparant

cartells per les jardineres de l'hort, etc...

Estem donant suport en el Projecte DecoPati que any passat no es va poder fer, i ara de

nou es vol reactivar a partir del Febrer 2022.

TRIBU DE FEM BARRI

La Núria Martorell ens explica que es la Tribu, es nova de l'any passat. 

Enllaç Centre Civic Escola ( la Pissarra del Ter). 

Es fa el PIN de Nadal com cada any. Anirem fem difusió. Està pendent aquest any saber si es

fa Carnaval o no. 

No es tenia molt present l'escola al barri, i es crea la necessitat de participar mes (Carnaval,

xocolata de les Afes del Barri, Mercat d'Intercanvi....). Aglotinar families del barri que volen

estar informades de les activitats del barri per a ser mes presents. La Pissarra de Ter

Demanda de Penjar els Cartells, totes les Escoles ho fan, però en Vicens no vol posar res,

diu que si es difusiona una cosa, cal difusionar tot. I no hi estan d'acord. 

La Gemma Solanas diu que any passat en Vicens va dir que per tema gamberrisme no es

volen posar. 



TRIBU BIBLIOTECA

Cristina Taberner, Cap de Tribu.

La Cristina ens explica que es va fer la proposta a l'escola d'obrir la  Biblioteca a l'hora 

de menjador (2/3 dies a la setman) però l'Escola ha dit que no. Hi ha molts llibres nous 

per endreçar i que no poden ara.

Compra de llibres de cada any per l'Escola.

Recuperem Clubs de Lectura en aforament petit, 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.

Es reactivaran els  Tallers de Filosofia (5è i 6è) es podria fer potser al pati, de cares a la 

Primavera en  Xavi Fernandez serà el tallerista. NO sabem el pressupost, i haurem de

valorar com queda el pressupost de la Tribu,  potser es demana que escola compri  

menys llibres i es posin més diners per els tallers. 

Festa Literària: es podrà reactivar i fer l'obra de teatre a la Pineda si el tema Covid ho 

permet. En Vicens ja els hi ha comentat que tot està pendent del tema Procicat. 

Han demanat suport per si les famílies poden donar suport amb tema Biblioteca, que 

només poden entrar per els Clubs de Lectura.  

TRIBU CREIXENT EN TRIBU 

Laia Pujades, Gemma Juncadella i Núria Martorell com a vocals de la Tribu. Està la proposta

aprovada sobre  els  Tallers a l'Escola  amb la Fundació  Vicky Bernadet  sobre  Abús  Sexual

Infantil.  Està  el  pressupost  aprovat  de l'any passat  de l'AFA (1750€),  però en Vicens ens

trasllada que encara no han trobat dates per organitzar tots aquests tallers. 

Tallers de Bulling cara any vinent (Curs 2022), i buscar si hi ha de gratuits.

NO varia el pressupost.

És una de les grans apostes de la Tribu d'aquest any, ja que els tallers són per a mestres,

infants i famílies.

Al final no es poden incloure les monitores de menjador perque en Vicens vol fer la formació

al migdia i elles estaran treballant. 



4-TEMES VARIS: 

4.1 Calendaris 

La Carina explica que com any passat, l'escola ens dona suport en tirar endavant el tema

dels  calendaris  i  que  s'encarregarà  de  fer  les  fotos.  La  idea  és  fer  com any  passat,

preguntar a les famiilies qui en vol i assegurar la venta de tots els que imprimirem. Les

fotos les farà l'escola i no sabem encara si seran amb mascareta o sense. 

4.2 La Grossa de Nadal

Aquest any es vota en assemblea que sí farem la Grossa de Nadal. Des de la Junta ens

posarem en contacte amb el Sebes (antic de la junta i qui organitzava Loteria) i la tirarem

endavant. 

Es demanda voluntaris/es per donar suport. 

El Salva ens explica breument com s'ha fet altres anys. Encarregar en Estanc, llista dels

Talonaris i llistat de les persones que tenen talonaris, i sobretot tornar els talonaris, amb

tot els numeros venuts o no, la data que fixa l'estanc. 

     4.3 Participació Marató de TV3: La Salut Mental

La  Marta  Jaume  (  Cap  de  Tribu  de  Festes)  ens  explica  que  juntamanet  amb  Tribu

Balantrekking i Tribu Fem Barri, prepararant la Marató com cada any. Es farà una cursa

que organitza Ballantrekking, es faran diverses paelles per fer el dinar i després la Quina

amb Objectes donats per les botigues del barri per fer el donatiu a la Marató d'aquest any.

La data de la Marató de Tv 3 és el dia 19 de Desembre, però nosaltres encara si coincidirà

amb aquesta data o ho farem abans. 

     4.4 Jornades de treball al Pati ( Febrer 2022)

La Carina explica que ja ha parlat amb en Vicens per poder tirar endavant el tema del

DecoPati. Es farà una trobada cap al mes de Febrer per començar a organitzar i saber les

necessitats de l'escola. Es coordina tot per poder-ho tenir llest abans de les Jornades de

Portes Obertes. 

Projecte  Pati.  Gener-Febrer-Març,  mirar  les  propostes  de  l'Escola.  Queda pendent  una

rampa i tobogant. Aquest any ens posem de nou amb el DECO PATI. Que es pogués fer

cada any. Fer un petit pressupost, sobretot de la Zona de la Pineda que ha quedat molt

buida. 

En Salva proposa que fos un Cap de Setmana a l'any. 



Trobada amb Inspecció del Dep. D'Ensenyament de la Generalitat. 

La  Gemma  Solanas  (Vice  presidenta  de  l'AFA)  va  contactar  amb  la  Inspectora

d'Enenyament per traslladar tot el neguit de les famílies en relació als canvis que s'han

produït els darrers 3 anys, amb la gran mobilitat de mestres de primària i la manca de

consolidació del Projecte Educatiu de 1r a 6è.

La Gemma ens trasllada que la Inspectora no va mostrar molta preocupació en relació al

tema, que no li consta que hi hagi “mala maror” a l'Escola Balandrau en l'equip docent de

primària, i que la mobilitat en les escoles públiques és molt alta sempre.

La Inspectora a estat a l'escola i no ha percebut mala entesa, al contrari, hi ha valoracions

molt positives de l' equip en general.

Tot  i  així,  comenta  que  estarà  pendent  del  tema  i  que  si  necessitem  fer  reunions

presencials  i  aprofundir  més  en  la  problemàtica,  doncs  que  no  hi  ha  problema  per

calendaritzar una reunió.

Resum de la Reunió del Consell Escolar.

L'Alex Bueno, representant de l'AFA en el Consell Escolar, ens passa les dades sobre les

proves de Competències Bàsiques que es van fer any passat. 

En resum:

Català, Anglès i Medi estan molt lleugerament a la par de la mitjana de Catalunya. 

Matemàtiques i Castellà : estan per sota de la mitjana de Catalunya

No es presenten valors quantificables, se’ns diu que la Generalitat els hi ha presentat així,

és una gràfica on es mostren els punts de una cosa i l’altre.

Hi ha molta més informació a l'Acta de l´`ultim Consell Escolar.

Hi ha un Document Penjats a la web de l'Escola (Documents de Centre) i allà hi ha la propsta

de millora de l'Escola Balandrau en relació a les dades de les proves.

http://escolabalandrau.cat/125-2/documents-descola/

L'Alex ens explica que en la Reunió de Consell Escolar es van fer moltes preguntes en

relació a les dades i està tot resumit en l'Acte del Consell Escolar. 

http://escolabalandrau.cat/125-2/documents-descola/


Rependre el   p  rojecte     de     la     Futura     Escola: En quin punt estem?

L'Enric Soy, President Afa, ens posa una mica al dia sobre el seguiment de le lluita per

l'escola i el seu projecte de futur. 

Hem de reclamar de nou reunió a la Generalitat  i  també a l'Ajuntament  de Girona,  a

Regidoria,  que  es  va  comprometre  a  organitzar-la.  També  explicar  que  ha  canviat  el

Director de Serveis Territorials i hauriem de preparar una reunió abans dels Nadals. 

Torn     Obert     de     Paraula

No hi ha preguntes, han anant sortint durant l'assemblea. 

TANQUEM ASSEMBLEA A LES 22.06h

Presidència, Vicepresidència,

Enric Soy i Juventeny Gemma Solanas

Secretaria,

Susanna Abarca Marin


