
ACTA ASSEMBLEA AFABALANDRAU
24 de Maig de 2022, 19h. (Telemàtica)

1. Valoració del Curs Escolar
L’Enric comenta que hem anat recuperant coses per-pandèmia,  contacte amb famílies i activitats de
les tribus. Fa balanç positiu en general d’aquest final de curs i esperant realitzar una bona festa de 
final de curs el 17 de juny.

2. Valoració del Curs de les Tribus i Propostes per Curs 2022/2023.
Tribu Hort i Sostenibilitat. l’Eva i Romà valoren el curs. Comenten que ser dos caps de tribu és 
molt interessant pel repartiment de tasques.
Expliquen el BiciBus, que es un projecte de ciutat on tot els divendres i dimarts es fa un trajecte 
col·lectiu en bicicleta fins a l’escola. A la nostra escola i a la de Domeny arriben tres línies.. Les 
famílies estan assegurades i es preveu que augmentin les línies i freqüències. 
El grups municipals ha aprovat canviar dinàmiques per canviar la pacificació dels entorns escolars.

Hort. Contents per any molt actiu, s’han fet dues plantades, p3, p4, p5, ja amb amb famílies 
voluntàries, donen les gràcies per la col·laboració.
La  canalla desde cicle inicial va plantar moltes plantes aromàtiques a l’entrada de l’escola i van 
parlar de les remeieres a través d’un conte i d’un petit taller
També s’han fet trobades amb famílies per posar a punt la terra, al nadal i al febrer el cap de 
setmana.
La plantada de febrer, 3r i 4rt  van plantar patates i blat de moro i infantil més aromàtiques.
El de 3r  treballaven les plantes i la tribu va col·laborar fent planters de mongeta i el de 2n van fer 
planter de gira-sol.
A cicle superior no s’ha pogut fer res, però podran participar a la festa pagesa, que és la cloenda de 
la tribu d’hort. l’Eva recorda que falten voluntàries de 6e.
També informen  que  es busquen voluntàries per la tribu, perquè l’Eva i Roma deixen de ser caps 
de tribu, però continuaran amb el Bici-bus.
Es important dir que sense la tribu l’hort no es farà, perquè diu que l’escola no te recursos i només 
faran alguna cosa a infantil.

Tribu Comunicació: la Carina explica que continuen portant la comunicació, web, canal de 
WhatsApp i donant suport de comunicació a les tribus. Es valora molt bé el Decopati i que la 
participació a l’Infok.
Algunes famílies comentes que coneixen poc a l’afa. S’explica que es reparteixen tríptics i es va fer 
un berenar a principi de curs de benvinguda. Es recull la demanda per millorar la benvinguda l’any 
vinent.
Es proposa trobada de famílies de 6è amb pares de P3 i també enviar  un calendari amb les activitats
que es fan durant l’any.
La junta recull les propostes. Es recorda que a la primera assemblea sempre s’explica el 
funcionament i les tribus. Es recorda també la funció del delegat que pot ajudar a la transmissió de 
la informació.
És valora la rapidesa i l'eficiència de la tribu de comunicació.

Tribu Biblioteca. La Cristina, fan una bona valoració del curs. Explica que s’han fet uns taller  de 
filosofia al alumnes de cicle superior i que va anar molt bé. Ha sortit un club de lectura i esperen 
que l’any vinent surtin més. També han forrat molts llibres de la biblioteca i han recuperat l’obra de 
teatre que organitzen per tota la canalla de l’escola i que va agradar molt.
Per l’any vinent, es plantegen les mateixes activitats, club de lectura amb àlbum il·lustrat o activitat 
creativa de 1r a 4rt i cicle superior amb els tallers de filosofia, també fer nova obra de teatre ( per 



això demanaran augment de pressupost) i continuar comprant llibres per la biblioteca. També des de
l’escola es farà una comissió més amplia de mestres i s’intentarà obrir el préstec del llibres a la 
canalla. 
Expliquen que a l’hora del pati es treuen algun llibres al bibliopati i s’intentarà que també es pugui 
fer a l’hora del menjador.

Tribu Creixent.  La Laia explica que finalment s’ha pogut fer les xerrades i taller sobre abús sexual. 
Molt interessant el format, nens, famílies i mestres. Que van ser un èxit i molt de sentit intervenir en
tota la comunitat educativa. S’explica que es vol repetir els tallers cada dos anys.
Per l’any vinent es preveu continuar amb més tallers sobre educació sexual.
També un taller d’acompanyament a la mort.
Com a reflexió es comenta que per a que surtin les propostes a l’escola, s’han de demanar amb molt
de temps i molt treballades a l’equip directiu, per tal que les programin i s’organitzen i ser molts 
insistents.
Que es facin més o menys tallers depèn del pressupost de la tribu i els temes es pensen a la tribu i 
s’accepten idees de les famílies.

Tribu Fem barri. Comenten que no hi ha tribu. Com a Afa participem en el grup d’entitats Pissarra 
de l’Esquerra del Ter, i que es fan moltes activitats interessants, carnaval, concents, PIN nadal, 
mercat intercanvi... i per això es va crear al tribu, però no hi ha voluntaris i sempre son els mateixos.
No saben si no hi ha prou famílies de barri o poc interès...
Expliquen que a la Setmana de la Felicitat del barri, l’escola no va participar. Son activitats  
gratuïtes molt interessants. La direcció de la nostra escola no va contestar els  missatges del centre 
cívic ni participar en  reunions. Les famílies critiquen que no hi ha molt poca participació de 
l’escola a la ciutat i l’entorn (barri, ciutat, entorn). No surten a l’entorn i gairebé no surten ni al pati 
a treballar temes. Es proposa que les famílies s'ofereixin per acompanyar a les sortides perquè diuen
que no hi prou mestres. La junta explica que s’ha demanat moltes vegades i sempre ens ha dit que 
no. 
Famílies critiquen que els alumnes de 3 s’han quedat de nou sense colònies i que els de 6è només 
han anat una nit fora de viatge de fi de curs. També que voldríem que es fes alguna activitat per 
carnaval.
La junta explica que direcció ens va explicar que el número de sortides està súper estipulat i 
organitzat per tota l’etapa educativa (x sortides al teatre, x tallers, x sortides a museus) i això no es 
pot moure.
Les representats  al consell escolar demanaran a l’escola que augmenti les sortides i coneixement de
l’entorn i participació al barri.

Tribu Estones. La nova cap de tribu serà la Gemma, també hi es la Serena i en Ricado. S’ha passat 
una enquesta de valoració  i el 3 de juny es farà una mostra d’extraescolars.
El 31 de maig es farà la mostra de cric a Domeny.
Al juny es presentarà el formulari d’extraescolars. Potser al setembre hi haurà algun canvi però és 
important que les famílies s’apuntin al juny.
S’intentarà avançar l’horari de l’acollida al matí.
Exposen temes a valorar en un futur :si continuem amb Totoci o canviem la manera de gestionar 
Estones, també cobrar una possible matricula, demanar un compromís mínim d’un trimestre en les 
extraescolars.
Es demanen voluntaris perquè son molt poques persones i és una tribu imprescindible.
Extraescolars de Domeny: si hi ha poques inscripcions potser el monitor no vindrà a buscar-los i els
pares haurem d’autogestionar-nos per portar els nens.



Tribu Festes. La Marta, explica la festa de final de curs. Demanaran augment del pressupost per no 
anar tant justos. Potser intentar fer castanyada i consolidar carnaval. També és va fer la festa de Sant
Jordi que va sortir molt bé i les diferents xocolatades. L'any que ve, el Sant Jordi es farà coordinat 
amb tribu biblioteca.

Presentació Tribu Menjador.
La Maria presenta la nova tribu, tot i que la cap és la Mariona. Explica que tenen ganes de fer 
moltes coses i conviden a voluntàries. 
Ja tenen prevista reunió amb direcció i Vicenç. De cares a l’any vinent volen  el funcionament per-
padèmia, recupera estovalles, gots vidres, ull observador entre d’altres.
S’explica com funciona L’ull observador. Un cop a l’any dos persones de la tribu poden entrar al 
menjador i dinar a dins per tal de veure el funcionament. És un dia pactat, no aleatori.
La tribu ha  fet pluja ideas, però s’accepten suggeriments de les famílies i es farà un correu propi de 
la tribu.

Tribu brico/decopati. La tribu brico es pot dir que no existeix i es proposa dir-li Decopati.

2.2 Grup Responsable Placeta. L’Eva explica que han recuperat la normativa i estan actualitzant-la 
per tornar-la a enviar a les famílies.

2.3 Festa Final de Curs. La Balanband ja està assajant, es farà el minut de glòria de la canalla, festa 
Holly i festa de l’aigua. Molts famílies ja estan apuntades pel sopar. També una penjada de 
banderoles

3. Estat de Comptes. L’àngel, el tresorer explica que les despeses i guanys estan equilibrats. I que 
amb els diners de tribus que no han gastat s’han cobert les despeses del Decopati.
Amb la loteria s’ha guanyat 1170E . Amb els calendaris hi ha 1000 de beneficis i amb els 
portaentrepans creu que l’any que ve es faran les paus. 
Potser seria útil compartir pestanya al drive amb les tribus per tal controlin la seva despesa.
També s’explica que els diners que hi havia al compte de l’afa dels berenars solidaris d’anys 
anteriors (de 4rt i 6è) destinats a les colònies es van utilitzar per pagar els autocars de les colònies, 
doncs com a afa no podem donar els diners directament a l’escola.

4. Torn Obert de Paraula. Es comparteixen valoracions del funcionament de l’escola,  dubtes sobre  
la cohesió de l’equip de mestres, renovacions, inspecció, fer nova enquesta de valoració.


