
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE LA CAFI 

 

Data: 28/01/2022 a les 18h. 

Format telemàtic 

Persones assistents:  

Montse Sánchez Díaz 46456452V (menjador i presidenta) 
Xavier Bonvehi 39377960M (comunicació) 
Carles Cuberes 45488698B 
Laia Badias 39379313R (enllaç) 
Irene Jubany 77319369Q (finançament) 
Susana Santiago 46824093A (tresorera) 
David Crespo 39361315N (menjador) 
Anna Correro 39377476G (vicepresidenta) 
Sergi Beringues 39353850E (pare de petits i mitjans) 
Maite Duque 39371578V (enllaç) 
Anna Serra 39358595Y (comunicació i enllaç) 
Marc Vicente 39385400Q 
Pili Laposa 39364529Y (festes) 
Maribel Gómez 39365555C (complementàries)  
Raquel Alvarez Gubianas 39361905G (comunicació) 
Ricard Marti 39366297A (complementàries) 
Cristina Tapias Vila 39378330f (secretària i pati) 
Susana Luna 39379703T (enllaç) 
Maria Eugènia Viladot Blasi 47729443G 
Isabel Peña Sánchez 52401269R (finançament) 
Albert Prat 39364705K 
 

 

1- Renovació de la Junta: 

Només hi ha hagut una candidatura. Es presenten: 
 Carles: president, pont de la comissió de complementàries i aFFaC 

Anna: vicepresidenta, membre del consell escolar, comunicació i pont amb l’equip de 
gestió  
Xavi: tresorer, membre de la comissió de comunicació i administrativa 
Raquel: secretària, pont de la comissió de comunicació 
Isa: vocal, pont de la comissió de finançament i solidària 
Marta: vocal, pont de la comissió de mobilitat i pati (absent) 
Pili: vocal, pont de la comissió de festes 
David: vocal, membre del consell escolar, pont de la comissió de menjador 
Maite: vocal, pont de la comissió de persones d’enllaç 
Laia: vocal, pont de la comissió d’educativa (absent) 

 

Explicació del projecte de la candidatura:  
Com a equip es té ganes de treballar per l’escola i ajudar a les comissions a seguir amb la seva 
tasca, per això s’ha comptat amb persones que eren a dinamitzadora. Entre tots els membres, 
hi seran representades totes les comissions. Es vol que la Junta Dinamitzadora (JuDi) sigui un 



espai obert a la participació de manera organitzada. Tothom podrà tenir accés a la informació 
que s’hi tracti.  
 
La gestió de la Cafi i la coordinació de les comissions es fa a la Junta Dinamitzadora  

a. Organització: reunions de treball setmanals, 1 vot per comissió (previ consens), 
actes penjades a la web, assemblees trimestrals i les extraordinàries que faci falta 
b. Com fer aportacions: si és un tema que afecta a una comissió, es parla o s’escriu a 
la comissió; per altres temes, parlar amb una persona de la JuDi o per correu a: 
cafi@escolaitaca.cat 

 
Comissions: La persona pont agafa el compromís de traslladar la informació bidireccionalment 
a la JuDi. Es demana que els mestres agafin més responsabilitat i siguin qui fa el traspàs 
d’informació amb l’equip de gestió. Per tant les reunions mensuals EG + JuDi es deixaran per 
ocasions necessàries (temes transversals a parlar…).  
Es pot donar el cas de que una família o grups de famílies treballin per algun projecte concret 
que no pertanyi a cap comissió. 
 
Primeres accions:  

a. Fer un primer contacte amb les comissions (com estan, qui hi ha, per on passen, quines 
necessitats tenen, possible fusió/dissolució de comissions…)  
b. Actualitzar l’organigrama de la Cafi a la gràfica organitzativa de l’escola. 
c. Endreçar el drive amb les documentacions de les comissions i de la CAFI i fer-ho 
accessible a tothom. 

 

2- Torn obert de paraula: aportacions 

 

- Es diu que hi ha molts representants dels consell escolar a la nova candidatura.  

*Caldrà veure si cal fer alguna renúncia perquè pugui entrar més gent al consell escolar. 

Tema pendent de parlar. 

 

- Es diu que sembla que s'hagi prescindit de les persones que estan actualment a la 

dinamitzadora.  

*El model plantejat vol ser més participatiu. A les persones que estan a la dinamitzadora 

actual se’ls ha proposat formar part de la nova candidatura i algunes han volgut i altres 

no.  

*A vegades, cal sortir perquè entrin persones noves.  

*No es jutja ni la junta sortint ni entrant. Els canvis són positius. Entre tots sumarem. 

 

- Dubte de si esta pensat si una persona de la junta marxa de l’escola o es vol desvincular 

de la junta i si alguna altre vol entrar-hi.  

*Quan es doni aquesta circumstància es podran fer els moviments necessaris, havent 

passat per l’assemblea. Es veu com a positiu que hi hagin entrades i sortides 

esglaonades, evitant que sigui en bloc amb la renovació de la junta d’aquí 3 anys.  

 

- Perquè aquesta nova organització, sigui efectiva, caldrà que la persona pont de la 

comissió estigui molt informada del què esta treballant cada comissió i alhora 

responsabilitzar-se de donar trasllat de la informació de la dinamitzadora. 

 

- Pot haver dificultat perquè tothom participi en el debat i es poden allargar les decisions. 

mailto:cafi@escolaitaca.cat


 

- Junta sortint agraeix la nova candidatura. 

 

 

3- Votació per formar part de la junta de la CAFI: 

 

Vots a favor a la candidatura: 21 

Vots en contra a la candidatura:  0 

 

Es parla de fer una trobada entre la junta entrant i sortint. Es posaran en contacte per concretar 

la data.  

 

Finalitza l’assemblea a les 19’10h. 

 

 

 


