ASSEMBLEA AFA ENCANTS DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2016
Assistents: 35 persones (33 famílies)
1-.Aprovació acta anterior
Sí: 21
No: 0
Abstenció:
2-. Volem l’Institut
Anna explica la constitució de la plataforma Volem d’Institut. Explica que la
plataforma està oberta a tothom individual o associacions. Com AFA hem de
votar si ens adherim al Manifest que es va enviar al butlletí. Estan les
escoles Ramón Llull, Tabor i Fructúos Gelabert.
Anna explica que el dia 30 de novembre encara no s’ha definit la’hora a la
Plataforma farà un acte de constitució amb l’experiencia de l’Institut
Viladomat. Funcionarà per grups de treballs. Explica que necessitem gent
que s’apunti als grups de treball de la plataforma.
Joke explica quins grups de treball hi ha:





Comunicació: Prescencia a les xarxes socials, resó de la plataforma. I
un grup d’anàlisi de dades.
Contactes: Relacions externes a nivell polítics o de districte. I el
consorci
Activisme: Actes reivindicatius.
Economia: Petit grup

Anahí pregunta si és el mateix de change.org. Anna explica que l’aprovació
implica l’adhesió de l’AFA a la plataforma Volem l’Institut
S’aprova per unanimitat.

3-. Balanç Econòmic
El Jordi explica el balanç de l’any 2015-2016.




Romanent de 3952€. Desglosament a la presentació de l’Assemblea.
S’explica les despeses de cada comissió: Festes, Comunicació,
Biblioteca (despesa gran de llibres al final del curs) i convivència.
Despeses aprovades a l’última assemblea que s’han fet com cadires i
projector (5500€)

Pregunten si es va fer alguna cosa de les cortines que és el que es va parlar
a l’assemblea anterior que s’havia de prioritzar les ombres. Una mare
pregunta quan es a aprovar i perquè ha de comprar les cadires l’AFA.
S’explica que es va debatre a l’assemblea anterior i es va aprovar.

El Jordi explica la previsió del pressupost. A la presentació (ppt) de
l’assemblea es poden veure els quadres resum de la previsió.
Pregunta un pare perquè menjador té poc pressupost. Explica que ell va
proposar que els nens mengin fora. S’explica que sí que es va parlar amb
l’equip directiu i que encara està en projecte i valorant per això no s’ha
afegit més pressupost.
S’explica que el pressupost es en previsió el que ja se sap que es farà. Com
per exemple l’espai del jardí.
Una mare explica que hi ha pintures que pel soroll (sonoritat), humitat i
salut va millor. És per la cal, que es mirarà per poder mirar si es pot aplicar
al menjador. El Jordi diu que ho mirarà la Junta. S’ha de comunicar a
comissió d’obres. Un altre pare diu que potser amb cortines es pot provar de
fer si es pot solucionar. Un pare, Roger, diu que es pot demanar
assessorament a restaurants que saben.
Rebeca comenta les diferències dels pressupostos de les diferents
comissions. Extraescolar amb poc pressupost i no pot oferir beques, o
convivència que treballa les relacions. SI podem debatre ara. Comença un
debat:
Jordi explica que potser el desgast de la gent de la junta i comissions.
Rebeca diu que creiem que hauria de passar o a on volem arribar com AFA
per poder orientar les activitats.
Una mare pregunta com el pressupost de vetlladors serà el mateix si no s’ha
d’afegir més diners. Però com que no s’han afegit no s’ha augmentat.
Bernat comenta que aquest pressupost s’ha d’analitzar conjuntament amb
el de l’escola. A l’any 2016-2017 hauria d’haver més quotes. Jordi explica
que la Mònica està revisant perquè hi ha rebuts tornats i gent que encara no
està inclosa. A la reunió passada vam parlar del material que va demanar
Kampi ki pugui. Cada any pensa que s’ha d’augmentar per l’espai del
migdia ja que és un espai que necessita que s’inverteixi. Bernat diu que
prioritat és el personal, vetllador, espai del migdia i volem l’institut.
Joke diu que el pressupost està reflectint les comissions que tenen gent que
tira endavant projectes. Rebeca comenta que la prioritat són els nens, més
que l’escola. Pregunta si sabrem que esta fent en cada comissió. Un pare
diu que hem de prioritzar les activitats.
Estan d’acord que es prioritzi menjador i reivindicació però que no el deixem
en que es el que passa. A la Junta, explica Magalí, que per concretar es
necessita gent i que per això no és real. Que es demana diners per comissió
amb els projectes que hi ha gent implicada. L’unica forma que pensem que
es pot moure és amb més gent i les comissions estàn buides.

Potser ens hem de plantejar perquè la gent no participa. Anahí diu que més
que distribuir el pressupost hem de plantejar-nos que tenim molts recursos i
no tenim mans per gastar-los.
Magalí comenta que gent nova s’intentarà captar a la Firafa. Sebas diu que
som 40 aquí però que potser som 150 persones que participan. Que no
s’apuntan a la comissió però s’impliquen als treballs.
Luciana comenta que cada comissió pensarà en un projecte concret per a
que la gent s’apunti. Per exemple un projecte per trimestre. I intentar
treballar ens aquests projectes i terminar-los. Podem aglutinar en un
projecte a més gent. Rebeca comenta que el model històric de les
comissions no funciona i l’arrastrem. La dispersió pot ser un problema,
tenim moltes comissions i potser es millor agrupar. Que no ens quedem
només a la crida. Plantegem un objectiu per comissió i treballar. Comentar
cap a on anem, que ens proposem perquè la dispersió despista i potser com
col·lectiu ens despista.
Una mare diu que l’esgarrifa el llistat dels percentatge de les famílies
apuntades a l’AFA. Que el 60% és molt poc. No col·laboren ni
econòmicament. Potser que el pati obert hagi influït però que les iniciatives
s’ha anat diluint.
Les famílies diuen que s’ha de recordar i intentar que, sense que sigui una
obligatorietat, la gent s’apunti més. El Jordi i l’Anahí diuen que millor és tenir
mans que tenir més diners.
Bea diu que prioritzar que hi hagi gent potser no cal sinó que quan hi ha
gent que inicia un projecte i desprès la gent s’afegeix. Jordi comenta que
l’any passat a les xerrades de convivència participavan 5 persones i
desanima.
La gent està desencantada, a nivell de junta i de famílies
Albert diu que té dos propostes. Una és no fer les coses per comissions sinó
per projectes. Que hi hagi la gent que lideri els projectes i a la Firafa es
presentin per projectes. Implicar a gent dins i fora de l’AFA. I una altre
proposta és preguntar quins són els neguits. Perquè no s’han preguntat a les
famílies. Potser la gent no té el neguit de l’Institut o una l’altra cosa.
Albert pregunta perquè ha de passar tot per les comissions. Expliquem que
els grup de treball sorgeix de les famílies i que van tirant i desprès es valora
si cal fer una comissió o de quina comissió penjarà per si necessita
pressupost o no.
Un pare diu un abans i un desprès de la mudança. Abans estavam dintre i
ara estem fora. Falta gent i energia. I gent que han fet molta feina els
primers anys i s’ha anat desanimant. Perquè no s’ha valorat la feina o per
qualsevol cosa. Ara s’hauria de fer un anàlisi de com podem tornar a posarnos dintre de l’escola.

Una mare diu que no hem de motivar com una empresa de màrqueting. Que
hem de informar ja que la gent s’hauria de motivar sola.
Un pare comenta que estem fora i que a la festa de la castanyada ens han
fet fora a les 4 de la tarda. Mirar que podem fer per engrescar la gent. Molts
comentan que el pati s’ha perdut i que això influeix.
Anahí diu que el pati es va perdre perquè la gent no recollia. I que tothom
reclama el pati però a l’hora de recollir no hi ha ningú.
Una mare de P3 diu que no s’entera de res. Que rep el butlletí i que no
s’entera gaire de tot perquè no ha tingut la benvinguda. Que potser s’ha de
fer famílies de benvinguda a les famílies. Una mare proposa que es faci
com apadrinar entre famílies velles i noves.
Pasem a aprovar els pressupostos
Sí: 27
No: 0
Abstenció: 1
5.- Extraescolar
Marian explica que es modificarà la normativa. EL punt de la paga i senyal
que no es torna quan e desapuntes. S’ha plantejat a la comissió que hi hagi
5 dies per anular les inscripcions i tornar els diners
Anahí pensa que no cal. Si hi ha un error que es parli amb les famílies i es
resolgui però que no hi ha necessitat de canviar la normativa. Marian diu
que és molta feina per a la comissió
Anna comenta que les famílies han d’assumir el risc quan fas la inscripció.
Diu que puntualment s’ha de fer una excepció però no canviar la normativa.
Rebeca diu també que no canviem la normativa perquè és puntual.
Una mare comenta que la comissió ha de tenir la potestat de decidir si hi ha
o no una excepció. El problema surt per una mal entès de les activitats de
minifútbol ja que hi havia una fora de la escola i una dins de l’escola.

Votem canviar la normativa:
Sí: 0
No: 30
Abstenció: 2
Es debat si s’ha de tornar els diners de paga i senyal de les famílies de
minifutbol. Es proposa votar perquè és un cas especial. Es fa una activitat
fora de l’escola semblant a la de l’escola.
No es vota perquè la comissió ha decidit que no es torna.

6.- Torn de paraules
Anahí comenta que si cal que com AFA ens recarreguem amb tantes festes i
la comissió explica que ara només es fan 3 festes: Hivern, Carnetoltes i
Estiu.
Bernat comenta que la Sol, mare de 5è i 3r, proposa liderar un grup de
pares per saber com funcionen les proves de tercer. Estudiar recollint
informació i compartir-lo amb els que necessitin saber tot en relació a les
proves. L’objectiu és informar als pares per saber que són, com funcionen i
desprès decidir que es fan.
Bernat diu que marxa amb el neguit perquè hem discutit coses i que
continuen igual. Si som pocs i d’aqui de l’assemblea no surt ningú a la
comissió. Ell es proposa de vocal de espai de migdia
Roger comenta que formar part de les comissions no és que estiguis més o
menys actiu. La gent que està en primera fila desgasta i que hem de pensar
com es pot trobar relleu. Hi ha gent que participa i no es veu. Diu que no
som tant diferents els ratis que hi ha de participació a la societat. No hem
de deixar de veure que com sempre serem els mateixos. Potser ha de
passar que l’AFA es quedi sense gent perquè la gent es movilitzi.
Anahí proposa que pensem que ens demanan alguns i que podem donar.
Rebeca convida de fer un exercici de en que ens hem equivocat.
Tanquem la reunió a les 20.45 deixant obert el debat de com tirar endavant
la participació de les famílies i com valorem el que s’ha fet i cap a on volem
anar.
Finalitza l’assemblea a les 21:00.
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