
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE TANCAMENT DEL CURS

Persones assistents: Gemma, Erica, Irene, Xavi, Carles, Maite, Lidia, Anna, Raquel, Marta, Joan,
Isa, Tania, Yolanda, Nuria, Ramon, Pili, Elisenda, Pili, Ester, Mar

Data: 30/06/2022
Hora: 20:00h.

PUNT 1 Benvinguda

PUNT 2 Explicació del Kahoot

Comissió d’activitats Complementàries:

Pregunta del Kahoot: Quines dues activitats complementàries s’ha incorporat en aquest curs?

Resposta/ Beisbol i skate.
El beisbol és primer esport d’equip que es fa a l’escola. L’han fet des del Club de beisbol
de Manresa. Ha tingut èxit i tindrà continuïtat pel curs que ve. L’skate també es manté de
cara el curs que ve.
Com a novetat el curs que ve es farà llengua de signes per infants i adults

Aportacions/preguntes de les famílies:

- Es continuarà fent un grup de circ d’alumnes de l’escola a la Crica? Aquest curs no s’ha
promocionat i no s’ha apuntat cap família nova.
Resposta: Si hi ha alguna persona interessada que es vulgui implicar en gestionar es podria
tornar a fer, com el grup d’anglès o alguna altra nova iniciativa de les famílies. Des de la
Comissió de complementàries només es gestionen les activitats de l’escola. Hi ha coordinació
amb la piscina municipal per reduir el preu a les famílies que paguen la quota de la CAFI.

Comissió de Festes:

Pregunta del Kahoot: Festes que s’han fet a l’escola. Quina resposta és correcte?

Resposta/ Torronada, festa de primavera i acampada.
La festa de benvinguda aquest curs no s’ha fet, la idea és fer-la més aviat el curs que ve.
Es necessitaria més gent per col·laborar en organitzar festes.

Aportacions/preguntes de les famílies:

- Agraeixen la implicació de la comissió en organitzar les festes, fan molt caliu.

Comissió de Comunicació:

Pregunta del Kahoot: Quin és el canal oficial de comunicació?

Resposta/ La Web i el e-mail.
Cal estar inscrits a la llista de correu a través del formulari que esta a la web. Des dels



grups d’aula de WhatsApp es fa l’animació a la participació però no es dona la informació
a no ser que sigui una cosa d’última hora.

Aportacions/preguntes de les famílies:

- Hi ha algunes famílies que no dominen el català i poden tenir problemes per entendre els
missatges.
Resposta: Des de l’escola i les persones d’enllaç ho vetllen.

Comissió de persones d’Enllaç:

Pregunta del Kahoot: Sabeu quanta gent hi ha implicada a la comissió d’enllaç?

Resposta/ hi ha quasi bé 60 persones implicades.
Cal gent per fer relleu a la gent que marxa tant de persona d’enllaç com de coordinació
de cada comunitat.

Aportacions/preguntes de les famílies:

- Quina és la feina de coordinació de les Comunitats?
Resposta: Representen a les persones d'enllaç de la seva comunitat a la comissió mixta.
Traslladen les indicacions a les persones d’enllaç, recullen les aportacions de les famílies i les
traslladen a gestió.

Comissió de Tresoreria:

Pregunta del Kahoot: Quin percentatge de famílies paga la quota? R/ 62%

Resposta/ El 62%.
Aquesta és la principal font d’ingressos de la CAFI. És important que les famílies
col·laborin per sostenir l’estructura de la CAFI. L’objectiu és arribar al 100% de famílies
que paguen la quota. Els últims anys es va mantenint el percentatge de pagament de la
quota.

Comissió de Finançament:

Pregunta del Kahoot: Quina és la comissió que es dedica a cercar recursos econòmics?

Resposta/ Comissió de finançament. S’ocupa de buscar fonts d’ingressos: alguna
subvenció, concurs, loteria,..

Comissió de Menjador:

Pregunta del Kahoot: Quants monitors/es hi ha al servei de menjador?

Resposta/ 15 monitors/es.
Hi ha més monitors que a altres escoles per tenir ratios més baixes i menjadors petits.
Vetllem perquè el temps de menjador sigui un espai de benestar seguint la mateixa línia
educativa que l’escola.



Aportacions/preguntes de les famílies:

- Trobem a faltar un retorn de com va l’estona de menjador.
Resposta: Ja s’ha fet aquesta demanda a l’equip de gestió i ho tindràn en compte.

- Avisar quan hi hagi canvi de monitor/a.
Resposta: Ho parlarem amb equip de gestió.

Comissió Educativa:

Pregunta del Kahoot: Quin han sigut el temes de les xerrades d’aquest curs?

Resposta/ Pantalles i gènere.

Aportacions/preguntes de les famílies:

- Està molt bé que les puguin enregistrar.

Comissió Mobilitat:

Pregunta del Kahoot:  Quins d’aquests projectes NO porta la comissió de mobilitat?

Resposta/ Bus a peu. Els que si que porta són: La nova entrada de l’escola, bicibús i
xerrades sobre mobilitat sostenible.
Al setembre ja estara feta la nova porta de l’escola, durant l’estiu es faran les obres.
El curs que ve seguirà el bicibús, s'augmenta una mica la quota perquè no tenim cap
ajuda. S’oferira 2 línies de mati i una de tarda.
El bicibús se seguirà fent els divendres.

Comissió de Pati:

Pregunta del Kahoot: Com es diu el dia que les famílies unim forces per millorar l’escola?

Resposta/ Dia especial.
Aquest any s’ha dedicat a pati perquè hi ha molta feina a fer. Durant l’estiu es faran
millores.

Comissió de Solidària:

Pregunta del Kahoot: Quina comissió esta en “perill d’extinció”?

Resposta/ Solidària.
Vetlla per la igualtat d’oportunitats dels infants. De cara al curs que ve només queda una
persona per portar-la. Si surten més voluntaris es podrà mantenir sinó serà absorbida per
una altra comissió. Té punts en comú amb finançament, festes i tresoreria. Es porta el
marxandatge i els calendaris.



Junta Dinamitzadora

Pregunta del Kahoot: Quin és el màxim òrgan decisori de la CAFI?

Resposta/ L’assemblea.
Les comissions tenen autonomia per decidir els temes que treballen. La Junta
Dinamitzadora (JuDi) dona recolzament/dinamitza i porta a votació a totes les comissions
els temes transversals. Les actes, de les reunions de la JuDi i de les assemblees, es
pengen a la web.

General

Pregunta del Kahoot: Que vol dir CAFI?

Resposta/ Comunitat d'adults i famílies d'Ítaca.
S’explica la importància del pagament de la quota. La CAFI recull els diners per
invertir-los en benefici per tots els infants i famílies. Hi ha hagut més diners per l’aturada
de la COVID. La CAFI som tots, no només els que formen part de les comissions.

PUNT 3 Pinzellada curs que ve:

- A partir de l’1 de juliol cal fer el pagament de la quota de la CAFI
- Es preveu una pujada de preu menús per normativa.
- La data de la 1a assemblea del curs que ve serà el 30 setembre 2022

PUNT 4 Precs i preguntes:

- Quin plantejament hi ha de cara al curs que ve en quan a les tardes?
Resposta: L’escola encara no sap res. Avui tanquen curs, de cara a demà es posen en la
organització del curs que ve.

- Pam i pipa podrà assumir duplicar la plantilla per un mes?
Resposta: Ens ho apuntem per demanar-ho.

- Les actes del consell escolar i les NOFC s’haurien de penjar a la web perquè són públiques.
Resposta: Les actes del consell escolar no es poden penjar però si els acords presos. Caldria fer
un buidatge de l’acta per penjar-ho a la web.
Es demanarà a l’equip de gestió que les NOFC es pengi a la web.
Des de la JuDi pengem les actes de totes les reunions perquè valorem la transparència i que la
gent estigui informada.



- Caldria saber amb antelació les dates, per exemple el dia especial es va dir tard.
Resposta: La data del dia especial s’ha dit més tard per tema covid. Demanem a l’equip de
gestió la planificació amb més temps.

- A la primera assemblea de la CAFI, la direcció feia una presentació del curs.
Resposta: Recollim la demanda perquè es faci una explicació del plantejament del curs, dades i
per donar obertura al curs.
S’ha parlat de que la festa de benvinguda podria no només anar dirigida a les famílies noves.

PUNT FINAL: Agraïment per l’assistència, es dona per acabada l’assemblea.


