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Acta de reunió 

Data:   11 desembre 2020 

Hora:   18:05h -  20:05h 

Número assistents:  40  

Acta redactada per:  Irene Jubany 

 

Ordre del dia 

1. Organització de l’assemblea 

2. Introducció de l’Equip de Gestió 

3. Com funciona la CAFI d’Ítaca 

4. Aprovació de pressupostos 

5. Compartir idees 

6. Torn obert de paraula 

 

Desenvolupament de la reunió 

 

1. Organització de l’assemblea 

Mònica Vergés dona la benvinguda, explica l’ordre del dia i com s’organitzarà aquesta 

assemblea, que és la primera que es fa de forma virtual. 

 

2. Introducció de l’Equip de Gestió 

Eugènia Carbajo agraeix aquest espai dins l’assemblea per a poder donar algunes dades de 

l’escola i agraeix a la CAFI la feina que porta a terme. A les famílies ja veteranes els agraeix la 

feina feta i a les noves famílies, els dona la benvinguda.  

Explica la situació complexa degut a la situació de la pandèmia. Actualment funcionem com tres 

escoles (les tres comunitats). L’Ítaca és  una escola de dues línies (però amb tres línies a 3r, tot i 

que la tercera línia no és completa). Són 29,5 mestres + TEI+ auxiliar educació infantil +15 hores 

de vetlladores. El reforç COVID són 4,5 mestres més. Per tant al setembre van començar amb 35 

docents, que en realitat són 38 perquè hi ha 3 reduccions de jornada. Això significa molts 

mestres nous a totes les comunitats, que fan complexa el dia a dia. Alguns mestres han hagut 

d’agafar baixes i per tant, s’han afegit docents nous. Actualment hi ha més docents nous que 

professors que ja fossin a l’escola el curs passat. Tot i així, el projecte funciona perquè està ben 

apuntalat i l’equip està il·lusionat.  

Olga Pich comenta el tema de les mesures sanitàries establertes des de l’escola. Algunes famílies 

es van mostrar agraïdes des del primer moment però altres van mostrar la seva disconformitat. 

Es va intentar trobar un equilibri per minimitzar el risc i l’impacte tot respectant els grups 
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bombolla tot el dia. S’evita la mobilitat entre mestres i infants de diferents comunitats. Hi va 

haver canvis organitzatius a principis de curs i es va passar de 19 grups a 25 augmentant la 

plantilla de docents i habilitant nous espais com a aules.  

Les famílies més crítiques van arribar a comprendre la responsabilitat que assumeix l’escola i 

l’escola respecta la voluntat dels pares. 10 infants es van quedar a fer escola des de casa. 

Actualment n’hi ha 5. 

Alguns indicadors i dades que comenta: 

- Hi ha hagut 2 grups-aula confinats a Grans. En un grup cap contagi, en l’altre 2 contagis. 

- Hi ha hagut 38 persones que s’han hagut de fer la prova. 3 positives. Però no es va haver 

de fer actuació al grup bombolla.  

- Material de confinament preparat per a cada comunitat, en fan ús quan algun nen ha 

d’estar-se confinat a casa.  I seguiment telemàticament o per telèfon. El retorn de les 

famílies els permet millorar el material.  

- Necessitats digitals han pogut estar cobertes per l’ajuntament o l’escola. 

Estan contentes per l’inici de curs. De l’actitud i la responsabilitat de les famílies. Hi ha hagut un 

canvi important en el comportament. Quan hi ha un petit símptoma, la família ja no porta el nen 

a l’escola. Això ajuda a minimitzar el risc i l’impacte del virus. 

Agraeix en nom del claustre la confiança que se’ls diposita i desitja a la CAFI que en surti molt 

apoderada d’aqueta assemblea. 

Preguntes/comentaris.  

David Berenguer comenta que una alumna de la comunitat de petits no tenia connectivitat 

durant el confinament. L’Olga explica que a la comunitat de petits el material que s’emporten 

és físic i no cal connectivitat.  

Roger Canyadell comenta que s’ha trobat a faltar una mica d’informació per part de l’escola per 

saber com està la situació. Per exemple, a principi de curs es va comentar que la mascareta eren 

15 dies i no es va informar del fet que s’havia de portar sempre. L’Eugènia comenta que no es 

va comunicar perquè a la premsa es comentava molt i que moltes vegades l’escola se 

n’assabenta al mateix moment que la població en general. Igualment, reconeix que poden 

millorar la comunicació. Explica també que al principi eren molt prudents i això els feia anar tard. 

L’Eugènia i l’Olga s’anoten aquest aspecte per a millorar-lo. 

David Berenguer comenta la polèmica del paper de les vacunes. L’escola va comunicar-ho a 

l’inspector. La frase que generava controvèrsia, aquest any ja no hi era. Tant l’escola com els 

pares es van queixar.  

Mònica Vergés demana si el dia a dia dels alumnes ha canviat amb la pandèmia. Eugènia 

comenta que no. El què han trobat més a faltar és: moviment dels nens i professors entre grups 

i comunitats i la presència dels pares a l’escola. Hi ha benestar a les aules. Els protocols que han 

de seguir, a vegades no quadren amb la lògica del dia da dia al carrer. 

Montserrat Sánchez comenta que està molt agraïda a l’escola. Comenta que la comunicació s’ha 

d’anar treballant. Amb les persones-enllaç millorarà. L’Olga reitera que la figura de les persones-

enllaç és molt important perquè l’equip de gestió conegui els neguits de les famílies.  
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Dani Tiñena demana que l’escola faci comunicació exhaustiva de tots els canvis que es 

produeixen, encara que siguin informacions que surten a la premsa o als mitjans de comunicació. 

L’equip de gestió recull aquesta proposta. La llista de mail oficial de l’escola és el canal oficial 

amb el qual s’ha de comunicar.  

 

3. Com funciona la CAFI d’Ítaca 

Montserrat Sánchez explica l’organització de la CAFI per comissions: administrativa, 

complementàries, comunicació, educativa, enllaç, festes, finançament, menjador, mobilitat, pati 

i solidària. Les comissions estan explicades al vídeo que s’ha fet. La Dinamitzadora és l’organisme 

que aglutina totes les comissions i és l’òrgan decisori de la CAFI. Tot i així hi ha unes 

representants legals: 

Presidenta: Montserrat Sánchez 

Vice-presidenta: Anna Correro 

Tresorera. Susana Santiago 

Secretària: Cristina Tàpies 

Tothom forma part de la CAFI, les reunions de la Dinamitzadora són obertes a tothom.  

Dona les gràcies a tothom que ha estat treballant en les comissions.  

No hi ha preguntes/comentaris.  

 

4. Aprovació de pressupostos 

Susana Santiago presenta els estats de comptes:  

 

 



ASSEMBLEA CAFI 
CURS 2020-2021   

 

 

Explica que es crearà una comissió transversal entre tresoreria i les comissions per a coordinar-

se millor. 

Preguntes/comentaris:  

Montserrat Sánchez demana aclarir els conceptes d’entrada i sortida del menjador. Marta M ho 

respon.  

Es pregunta que com és que treballem amb el BBVA? Susana Santiago respon que fa temps que 

es fa així, i que és un banc que està a prop de l’escola i és pràctic per a les famílies per a fer 

ingressos. Convida que si algú vol anar al banc a demanar que ens treguin les comissions o vol 

buscar algun altre banc, ho faci, ja que ella no pot fer-ho. Dani Tiñena comenta que bancs com 

Triodos Bank és difícil de treballar-hi i poc pràctic i donaria molts problemes a les famílies per 

les gestions del dia a dia. 

Es pregunta pel tendal del pati, si s’ha pogut arreglar. Fina Sallés respon que es va haver de 

reparar. S’ha fet una inspecció i han dit que els cables que aguanten no han d’estar lligats a 

l’estructura de l’escola. S’està treballant en solucionar això. Joan Soler i Olga Pich hi estan 

treballant. L’empresa que ho va muntar ha de rectificar. Cristina Tàpies explica que es farà una 
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reunió amb totes les parts: el Departament, l’empresa, el Joan Soler, infraestructures i la 

codirecció del centre per tal de buscar junts una solució. 

Eva Gómez proposa un aplicació per mòbil (TPV) per facilitar pagaments (àgil i fàcil). Per a tenir-

ho en compte en el futur. A la comissió de complementàries els facilitaria la feina perquè els 

costa molt traçar els pagaments de les activitats.  

Mònica Vergés demana com es gestionen els diners sobrants de les comissions, i si es poden 

canviar de comissions. Susana explica que la caixa és única i tot va al mateix compte.  

Es procedeix a la votació dels pressupostos a través d’una aplicació web que ha preparat el Roger 

Canyadell. S’aprova el pressupost per 32 vots a favor, cap en contra i cap en blanc.  

Mònica Vergés comenta que li estranya la baixada de pressupost de solidària. Berta Bonet, 

comenta que no hi ha la figura de la treballadora social i que no se sap si es podran becar 

estudiants. Des de complementàries es comenta que sí que hi haurà necessitat de becar 

alumnes. La petició ha sorgit de l’escola.  

 

5. Compartir idees 

Eva Gómez proposa una dinàmica on-line per cloure la sessió. Cada assistent escriu tres paraules 

que defineixin la seva implicació amb la CAFI (necessitats, interessos, motivacions) a una 

aplicació. Amb totes les paraules es genera un diagrama on destaca compartir, tribu, ajudar i 

participar. 

 

Després es demanen tres paraules que indiquin els valors que ha de cuidar la CAFI. Igualment, 

amb totes les paraules es genera un mapa de paraules en les que destaquen: solidaritat, 

cooperació, transparència, respecte, diversitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=cY11tJocj4o&feature=youtu.be
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6. Torn obert de paraula 

Es presenten famílies noves a l’escola que assisteixen a la reunió. 

Marcel Mateu comenta que estem perdent diversitat en les famílies. L’objectiu de l’escola ha de 

ser que reflecteixi la diversitat del barri. Creu que s’hauria d’analitzar i que hi ha coses a fer per 

a millorar-ho. Una causa que crea aquest problema és que hi ha famílies que fan trampa per 

assistir a l’escola. S’apuntaria a continuar treballant en això. L’Anna Serra explica que aquest 

tema preocupa a l’equip de gestió i al consell escolar. La Cristina Tàpies explica que des de la 

Comissió Educativa se n’havia parlat però ara la comissió és nova i no sap si aquest tema el 

tractaran. 

Pere Espinal felicita les comissions per la feina que es fa. Comenta també de l’existència de varis 

accidents amb lesions durant l’hora de menjador i que caldria fiscalitzar l’empresa Pam i Pipa, 

com a responsables. La Marta explica que l’equip gestor es va reunir de manera extraordinària 

amb l’empresa per buscar les causes. L’estona després de dinar és el moment més conflictiu. Les 

causes que van establir són 

- Context actual amb grups bombolles definits que no es poden barrejar.  

- Molta mobilitat de monitors i monitores  

- Ràtios de menjador sobrepassades a grans.  

- Infants que han estat molt exposats a mitjans digitals 

Accions que es faran:  

- S’intentarà augmentar el número de monitors.  

- Mestres acompanyen els nens al menjador i els van a buscar quan acaben.  

- Que hi hagi més material per a crear jocs i es dinamitzin activitats.  

 

Cloenda de la reunió 

Es fa una altra activitat on-line i es demana que tothom apunti un desig per aquest any, per 

l’escola.  Les paraules escollides són: salut, normalitat, diversitat. 
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