ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 8 de Juny de 2021
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova per consens general l’acta de la darrera assemblea, del 24 de novembre de 2020. Com
és habitual es pot consultar a través de la pàgina web de l’AFA en l’enllaç següent:
https://canfabra.com/actes-de-juntes-i-assemblees/

2. Presentació de la Junta 2021-2024
Una vegada complerts els criteris i calendaris de renovació de la Junta aprovats a la darrera
assemblea s’ha constituït una única candidatura. Es ratifica el procés de renovació i, per tant, la
nova Junta queda automàticament escollida per als propers tres cursos.
La composició de la Junta 2021-2024 serà la següent:

•

Paco Puerto, pare del Xavi, de P5A – President

•

Laura Ayala, mare de l’Annia, de P5A – Vicepresidenta

•

Roger Giménez, pare de l’Elna, de P4A, i del Roc, de P3B – Secretari

•

Víctor Insa, pare del Roger, de 1rA, i de l’Izan, de P3B – Tresorer

•

Alba Tapia, mare de l’Emma, de P4A – Vocal / Atenció al soci

•

Lourdes Muñoz, mare de la Lara, de P3A – Vocal

•

Núria Bastida, mare del Leo, de P3A – Vocal

En la seva presentació, la nova junta ha destacat quatre eixos del projecte que pretenen
desenvolupar en els propers tres cursos: posar el focus en les criatures, defensar la jornada
contínua, enfortir la comunicació amb l’escola i articular un projecte bàsicament continuista a
través de les ganes i l’actitud.
La nova junta prendrà possessió del seu càrrec, a tots els efectes, amb data 30 de juny de
2021.

3. Adaptació del pressupost 2020-2021 per a partides digitals: equip de música i pantalles
A la darrera assemblea es va aprovar un pressupost específic de 2.000€ per a millorar el sistema
de vídeo de l’escola, que incloïa instal·lar pantalla i projector al gimnàs i moure la pantalla de la
biblioteca al menjador. També s’arrossegava l’aprovació d’un pressupost de 750€ destinats a un
moble per a l’equip de música.
Un cop a mercat, i després de sol·licitar diversos pressupostos, s’ha vist que les xifres estimades
eren insuficients per a cobrir un mínim de qualitat en ambdós casos. Les dimensions de la pantalla
del gimnàs i la necessitat de motoritzar-la per a recollir-la quan no s’utilitzi n’encareixen el preu,
però instal·lar una pantalla més petita no es considera una bona opció. D’altra banda, pel mobiliari
de l’equip de música s’ha valorat un format que permeti una mobilitat ràpida i àgil, tipus flyingcage, diferenciant una caixa per l’equip amb la instal·lació ja a punt i una altra pels altaveus.
La caiguda pressupostària deguda a les activitats que no s’han pogut realitzar per les restriccions
sanitàries derivades de la pandèmia fan que el pressupost aprovat pogués absorbir perfectament
aquestes diferències, però tractant-se d’una reorientació important s’ha considerat adient
sotmetre-ho a l’assemblea.
Així doncs s’han presentat diverses opcions i pressupostos, i se n’han aprovat els següents:

Flying-cage

per l’equip de música
pels altaveus

TOTAL
Moure pantalla

de biblioteca a menjador

Pantalla cine
5 x 2,8 m, amb motor
a
Projector 2 mà 12.000Lm
Instal·lació projector en alçada
TOTAL

748,39 €
441,12 €
1.189,51 €
338,80 €
3.562,24 €
968,00 €
520,30 €
5.050,54 €

El projector de segona mà aquí aprovat és una opció a un preu molt ajustat perquè té una ralla a
l’objectiu. Segons el distribuïdor és poca cosa, però cal comprovar-ho. L’assemblea valida la junta
a revisar aquest punt i s’aprova un límit pressupostari de fins a 2.000 € pel projector per tal de
buscar alternatives en cas que aquesta opció no fos satisfactòria.

4. Necessitats de les Comissions
Es fa un repàs de les necessitats de personal de les comissions de cara al curs vinent ja que són
diverses les comissions que expressen que aquest curs plega gent i queden en grup reduït. Es
proposa fer aquesta consulta a totes les comissions via xat d’Intercomissions per detectar
possibles dificultats i buscar reforços allà on calgui.

En aquest sentit es proposa també avançar la Fira de Comissions a primers d’octubre – o el més
aviat possible – si les condicions ho permeten, i fer-la amb format de festa grossa de retorn per
engrescar la participació de les famílies i captar gent nova per a les comissions.

5. Informacions diverses:
•

Previsió del curs 2021-2022
El Departament d’Educació ha publicat algunes informacions de cara a les mesures
sanitàries que afectaran al curs vinent. De qualsevol manera l’evolució contínua de la
situació fa que la previsió a tres mesos vista sigui poc fiable.

•

Jornada contínua
La situació segueix estancada. S’ha concedit un curs més de pròrroga per la pandèmia,
però el temor que a mig curs vinent – o quan la situació millori – s’anuncii la fi de la
jornada contínua segueix ben vigent.
Des de la Junta s’està col·laborant en diversos fòrums de debats a favor de la jornada
continuada. També s’ha impulsat una plataforma que agrupa les escoles del pla pilot per a
treballar plegades i sumar esforços. La plataforma compta a més amb el suport d’altres
escoles que aspiren a poder sumar-se a la jornada contínua i veuen el pla pilot com un cap
de platja a defensar amb ungles i dents per a poder estendre el model en una segona fase.

•

Extraescolars
El Consell Escolar de la propera setmana ha d’aprovar l’oferta d’extraescolars de cara al
curs vinent. La proposta és àmplia, ja que aquest curs hi ha hagut una major demanda
derivada del valor afegit dels grups bombolla escolars enfront els riscos sanitaris de les
extraescolars externes. D’aquesta manera, a partir de P4, hi ha activitats proposades tots
els dies, sovint amb alternatives. Es reforcen les activitats dins l’espai migdia on, a banda
de piscina, es podrà fer escacs, ioga o robòtica, mentre que es manté la resta d’activitats
de tarda amb els afegits d’algunes activitats proposades per les famílies, com cuina freda,
circ, teatre musical o dansa.

6. Torn obert
Desigualtats de nivell derivades de la pandèmia
Les comissions d’Espai Migdia i Igualtat i diversitat han fet algunes propostes per a activitats que
puguin ajudar a combatre les dificultats d’alguns infants en certs aspectes educatius, que s’han
agreujat durant la pandèmia. Aquesta proposta, que s’ha debatut també al xat d’Intercomissions,
ha generat un intens debat sobre el paper de l’AFA en la proposta educativa escolar.

No es descarta que les propostes puguin anar-se concretant a la recerca d’espais de col·laboració,
en el marc de l’educació en el lleure i fins i tot promovent des de l’AFA – via subvencions o el que
calgui – activitats puntuals, tallers, etc. En tot cas, caldrà incloure el diàleg amb l’escola com a
punt de partida per a encaixar les possibles activitats en la proposta educativa escolar.

Sense més temes a tractar, finalitza l’assemblea a les 21.10 h, amb 10 minuts de retard sobre
l’horari previst. Hi han participat 24 persones, connectades en línia.

