
PRIMERA ASSEMBLEA CURS 2016-2017 

Divendres 30 de setembre a les 16’30h al menjador 

Assisteixen a la reunió unes 50 persones. 

 

ASSEMBLEA: 

Del francès “assemblée” derivat de “assemblar”, REUNIR 

Que ve del llatí “adsimulare” derivat de “simul”, JUNTS 

Reunió de persones per deliberar i, eventualment, per prendre acords. 

Les decisions es prendran per consens (per dur a terme els acords mínims acceptables per a 

tots els implicats) i es reservaran les votacions si l’acord no és possible. 

 

Presentació Nova Junta Directiva de la CAFI, una necessitat administrativa tot i que el 

funcionament de la CAFI continua essent per comissions de treball, la majoria d’elles mixtes. 

De cada comissió hi ha 2-3 persones que la representen a la Comissió Dinamitzadora que de 

forma horitzontal es reuneix mínim un cop al trimestre per posar en comú la feina que anem 

fent i prendre acords en temes que no són específics de cap comissió. Aquesta comissió 

dinamitzadora es reuneix de forma regular amb l’equip directiu de l’escola per fer traspàs 

d’informació i de tasques de forma horitzontal. 

- Presidenta: Alba Bernadich 

- Vicepresidenta: Gemma Haro 

- Secretària: Rakel Fernández 

- Tresorer: Joan Camprubí (de nova incorporació aquest curs escolar) 

 

Presentació Equip Directiu Ampliat: 

- Directora: Fina Monell 

- Secretària: Elena Sarri 

- Coordinació Comunitat de Petits: Olga Pich, Montse Soler 

- Coordinació Comunitat de Mitjans: Eli Muñoz, Emma González 

- Coordinació Comunitat de Grans: Eugènia Carbajo, Carlos Vargas 

L’equip de mestres d’aquest curs està composat per 26 jornades de treball, però amb un total 

de 30 adults, amb només tres incorporacions noves. Matriculats al centre tenim 394 infants 

amb una divisió d’aules estable en relació al curs anterior: 8 CP, 8 CM i 4CG. 



Escola Nova 21: Es tracta d’una iniciativa impulsada a nivell personal per l’Eduard Vallory. 

Actualment hi ha 26 escoles i instituts impulsores (entre elles l’escola Itaca de Manresa). S’ha 

fet una primera selecció de 450 centres educatius de tots els àmbits i amb tots els entorns 

possibles (grans, petites, urbanes, rurals, públiques, privades), de les quals 30 seran 

seleccionades per fer-ne un acompanyament durant els propers tres anys. L’objectiu és 

demostrar que l’entorn no és el més important de cara a fer realitat un canvi, sinó que depèn 

dels adults que en formen part.  

COM ENTENEM ELS MESTRES QUE HEM D’ACOMPANYAR ELS INFANTS EN EL SEU 

APRENENTATGE. 

 

Presentació de les diferents comissions de treball de la CAFI així com altres tasques que 

aquest any la nostra escola ha assumit de cara a la ciutat de Manresa. 

1- CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. Gemma Haro, com a membre del Consell Escolar de la 

nostra escola, serà la nova representant en aquest consell municipal. Encara no 

coneixement totalment el funcionament d’aquest consell ni la funció que hi ha de 

desenvolupar on la Gemma ha de representar a totes les AMPA públiques de la ciutat 

de Manresa.  

 

2- COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ: Octavi Vinyes serà el representant de les 

famílies de les escoles i instituts públics de Manresa durant els propers dos anys en 

aquesta comissió. Inicia la seva tasca el proper dilluns 3 d’octubre. En aquesta comissió 

s’adjudica escola a tots aquells infants nouvinguts a la ciutat en relació a molts ítems. 

 

 

3- EDUCATIVA: Cristina López ens explica el funcionament de la comissió que s’ha de 

reafirmar degut als molts canvis en el curs passat. Continuen treballant amb el tema 

horari continuat i demanen propostes de cara a noves xerrades/tallers que es puguin 

dur a terme aquest curs. Dóna pas a una nova comissió que ha sortit des de 

l’educativa: INSTITUT-ESCOLA. 

 

4- INSTITUT - ESCOLA: Isaac i Carme ens presenten aquesta nova comissió amb dues 

línies de treball obertes per aquest proper curs. Per un costat dissenyar i dur a terme 

les Primeres Jornades de Reflexió sobre quina és la secundària que volem que es faran 

a Manresa el proper 21 de gener de 2017. Per l’altra el treball que la comissió 

continuarà fent per aconseguir un institut-escola a l’Itaca per a tenir una continuïtat 

pedagògica a secundària. 

 

 



5- FINANÇAMENT: Noe Guarido, un any més es troba sola davant aquesta comissió que 

té com a objectiu recaptar diners per la CAFI. Els tres treballs anuals són la venda de 

samarretes, la loteria de Nadal i la venda de roses per Sant Jordi. La comissió de Festes 

és un gran recolzament per a dur a terme les tasques d’aquests comissió. 

 

6- FESTES: Mia, Montse i ...... presenten la comissió i les festes ja consolidades a la CAFI. 

Festa de benvinguda a inici de curs per a totes les famílies noves a l’escola, Turronada 

al final del primer trimestre, participació al Carnestoltes de la ciutat de Manresa, Festa 

de Primavera de cara a abril/maig i Acampada de final de curs. 

 

7- SOLIDÀRIA: Alba, Berta, Ana i ...... Comissió que continua tenint com a objectiu 

disminuir les desigualtats entre els infants dins la nostra escola. Tots els alumnes de 

l’escola tenen opció a anar a les sortides durant el curs i s’ajuda a finançar les colònies 

de tots els infants de cinquè i sisè (gràcies al banc d’hores, possible gràcies a la Berta 

que està sempre coordinada amb l’escola i l’assistenta social). La intenció és continuar 

amb els “mercadillos” el primer divendres de cada mes i com a objectiu nou esperen 

poder fer un apadrinament de famílies durant aquest curs. 

 

8- MOBILITAT: En absència de l’Andreu és la Rocio qui ens presenta aquesta nova 

comissió. S’explica el funcionament dels tres tipus de servei que s’estan portant a 

terme i el fet de que ara és una aposta de la CAFI, però que és deficitària. Es fa una 

proposta de dur a terme alguna acció per aquells adults que continuen aparcant 

malament al voltant de l’escola tot i les opcions que s’estan oferint i sorgeix com a 

proposta fer “notes-multa”. 

 

9- PATI: Rocio demana ajuda per a fer la coordinació de les tasques/feines de pati i surt 

una voluntària. Surt una proposta de demanar ampliar l’espai de pati a tot aquells 

espai exterior que s’havia proposat per a l’institut-escola mentre aquest tema no 

avança. 

 

 

10- TRESORERIA: Josep com a tresorer sortint i Joan com a nou tresorer que per votació i 

majoria absoluta s’accepta el canvi. Explicació de com estan els números del CAFI. 

S’explica que a partir d’ara cal presentar factures (no tiquets) de tot allò que es 

compri. Es torna a remarcar la dificultat de la comissió per cassar els ingressos amb 

conceptes i famílies quan no s’especifica res. Un tema recurrent any rere any. 

 



11- COMPLEMENTÀRIES: Maribel i Adela que ens expliquen quines activitats s’estan duent 

a terme aquest curs, així com altres tasques que fan en coordinació moltes vegades 

amb l’empresa Pam i Pipa. Surt la proposta de “Robòtica” com a possible activitat 

complementària interessant. 

 

12- MENJADOR: Gemma. Petita explicació de menús i de l’objectiu de la comissió: que els 

nens tinguin una estona de menjador agradable i tranquil·la, per la qual cosa es 

necessita de diferents espais perquè les ràtios siguin no més de 20 alumnes per espai 

de menjador. 

 

13- CONSELL ESCOLAR: Gemma. Explicació de la importància del Consell Escolar en la 

presa de decisions de l’escola i del fet que és sempre obert a qui vulgui assistir-hi. 

Aquest curs hi ha eleccions per dos dels quatre membre que representen a les famílies 

i, de fet, la proposta des del consell és ampliar els seus membres, així que es 

demanaran tres nous representants de famílies(que seran 5 en total). 

 

14- COMUNICACIÓ: Cristina. Explica tots els mitjans que tenim per arribar a les 

informacions tant de l’escola com de la CAFI. Recordem la pàgina web de l’escola: 

www.escolaitaca.cat on es poden trobar totes les informacions, així com el contacte de 

totes les comissions de treball de la CAFI. 

 

S’aixeca l’assemblea a les 18’40h. 

Rakel Fernández 

Secretària de la CAFI Escola Itaca de Manresa 

 

Annex: Valoració de la comissió dinamitzadora de la primera assemblea de curs. Som 

conscients que es va allargar massa i caldria pensar en alguna activitat més dinàmica per 

presentar les comissions i deixar més espai per discutir, proposar i consensuar. 

http://www.escolaitaca.cat/

