PRIMERA ASSEMBLEA DE LA CAFI. CURS 2021/2022
Divendres 5 de novembre del 2021 a les 16’15h al menjador
Assisteixen a la reunió 49 persones.
1-Benvinguda.
Al vestíbul es projecta el vídeo de la CAFI elaborat el curs passat, mentrestant,
els assistents poden omplir un post-it reflectint dubtes, inquietuds o desitjos per
a l'assemblea i el curs a partir de la pregunta: Per què has vingut? i penjar-los en
una pissarra.
2-Presentacions.
Es teixeix una xarxa de llana fent les presentacions de les persones assistents a
l’assemblea. S’observa com, entre totes, creem una xarxa de relació i de treball
que té molta força.
3-Què fa la CAFI.
S’explica:
-

La organització de la CAFI: per comissions.

-

Situació actual de poques persones actives, caldrà valorar si cal reduir
l’estructura per manca de gent a algunes comissions.

-

Objectiu de l’assemblea: definir amb quina estructura comptem.
Comissions que no estan massa actives: Solidària, Festes, Educativa. Les
altres necessiten reforços.

4-Renovació de la Junta.
La Junta actual porta 3 anys i aquest curs, al març com a molt tard, acaben. Per
tant, cal nova junta. Fins a finals d’any es poden presentar noves candidatures.
A mitjans de gener es faran eleccions si hi ha més d’una candidatura. Fins a
acabar el curs, la junta actual farà acompanyament a la junta entrant.
Perquè existeixi la CAFI, ha d’haver una associació i per llei totes les
associacions necessiten una junta. A la nostra escola, la junta és simbòlica, ja
que les decisions i les aportacions es fan a través de la Dinamitzadora
composada per membres de les comissions. Per cobrir els càrrecs de la junta
han de sortir mínim 4 persones: presidenta, vicepresidenta, secretària i tresorera.
Des de tresoreria es fa un control de totes les despeses i entrades de diners. Cal
comunicació amb totes les comissions i fer tràmits al banc.
5-Eleccions al Consell Escolar.
El curs passat tocava fer les eleccions al consell escolar però degut a la
pandèmia es va anular. El 23 de novembre hi ha les eleccions del sector famílies.

La representació de les famílies al consell escolar és d’un terç. Han de sortir 3
persones candidates que tindran una permanència de 4 anys.
Les persones que vulguin ser candidates ho han de comunicar a l’equip directiu
abans del 12 de novembre.
El consell escolar és un òrgan decisori de temes organitzatius de l’escola:
complementàries, sortides, dates. A més, debat aspectes i temes rellevants per
i de l'escola.
La tasca de les famílies al consell escolar és mantenir-se informades, traslladar
neguits i fer aportacions de la visió de les famílies. També fan de pont amb la
CAFI.
Actualment s’estan fent els dilluns a la tarda i s’està treballant la segregació
escolar.
A mode d’exemple, un membre de la comissió de mobilitat, explica la importància
de la coordinació amb la CAFI i la presència de les famílies al consell escolar.
Aquest curs es van trobar que el CCB va denegar la subvenció del servei de bus
escolar. Gràcies a la bona comunicació es va portar aquest assumpte al consell
escolar i es va aconseguir que l’ajuntament pagui la subvenció.
6-Recull de l’opinió de les persones assistents. Es llegeixen els post-it, que s'han
agrupat per similitud.
*Per què has vingut? per a fer tribu, per a posar-me al dia, per a formar part de
la Cafi, per aprendre, per conèixer.
*Quines inquietuds tens?
-

conèixer com estan les comissions, si tenen relleu,

-

saber quin futur tenim com a Cafi,

-

saber com participar i ser actiu,

-

seguretat en les entrades i sortides,

-

com està el tema de la nova porta del carrer nou,

-

que les famílies entrin més a l’escola,

-

posar ordre a les fotografies que es pengen a l’smugmug,

-

falta molta informació a les famílies noves,

-

reunions d’aula massa tardanes (2 mesos després de l’inici de curs),

-

es troba a faltar la reunió de menjador de principi de curs,

-

es demana si es podria tenir per escrit la organització general i
funcionament bàsic de l’escola, també d'actes propis de l'escola,

-

preocupació per si el servei de menjador passi a mans del CCB degut a
la manca de gent a la comissió de menjador.

Es dona resposta a algunes qüestions i altres queden a l’aire:
-L’equip de gestió està preparant un llibret amb les informacions pràctiques o de
funcionament.

-En algun moment hi havia hagut famílies que portaven temps a l’escola que
apadrinaven a les noves.
-Els dubtes es poden demanar a la tutora, secretaria, web.
-En aquest moment no perilla que la gestió del menjador deixi de portar-la la Cafi.
Hi ha 4 persones a la comissió, tot i que es necessita gent perquè la meitat ho
deixaran.
7-Estat de comptes.
Avui no esta previst aprovar els pressupostos, ja que hi ha comissions que en
necessiten i no hi ha gent a la comissió. Per tant, es decideix esperar a veure si
a la assemblea hi ha gent més gent interessada en formar part de comissions i
així poder fer pressupostos coherents a les necessitats reals. I es farà una
assemblea amb el tancament de curs comissió a comissió i els pressupostos. El
tancament està fet, si algú està interessat pot demanar informació a la tresorera.
El curs 2019/2020 es va tancar amb 22.200€.
A data de 3 de novembre del 2021, la Cafi té: 26950 €. Hi ha pendent de cobrar
uns 7000€ dels beneficis de menjador del curs passat (serveixen per cobrir
despeses de manteniment de la cuina i de l’aixovar).
D’aquest diners, uns 1600 € s’hauran de fer servir per pagar els monitors de les
activitats complementàries.
Les entrades de diners provenen de les quotes, del benefici del menjador, la
subvenció de mobilitat, de les aportacions de solidària. El 61% de les famílies
han pagat la quota de la Cafi.
Els últims 2 anys no s’ha gastat gaire perquè la situació de la pandèmia ha reduït
l’activitat de la Cafi.
En la propera assemblea, s’aprovaran els pressupostos.
8-Precs, preguntes i sobrevinguts
-

S'ha parlat de la necessitat de comprar material de psicomotricitat, coixins,
matalassos,... per la comunitat de petits. Això suposaria un pressupost de
7000€ que podria augmentar fins als 10000€ si hi ha la predisposició de
fer despesa en material. Es parla de que es faci passar per la Comissió
d'enllaç.

-

Participar a la CAFI és la oportunitat que tenim les famílies d'incidir en
l’educació dels infants i construir l’escola que volem.

-

Algunes famílies han escrit un manifest per demanar que es torni a obrir
el pati de 4 a 6 de la tarda per la socialització dels infants i famílies. La
prohibició és una de les mesures Anticovid de la generalitat. Estan en
contacte amb altres AFAs per a presentar la proposta conjuntament al

departament i no als equips directius. Es demana si l'assemblea ho aprova
per presentar-ho com a proposta de CAFI. Es llegeix el manifest, s'hi fa
alguna esmena (Annex 1), es fa la votació a mà alçada i s’aprova per
unanimitat.
Es dona una informació important al respecte, ja que el Pla d’Entorn de
Manresa té una comissió de treball sobre els patis oberts. En aquests
moments, no hi ha representació de cap membre d’Ítaca. Seria el moment
d'entrar-hi com a escola.
-

Es fa la pre-proposta de fer una activitat familiar a partir de les 4 de la
tarda, de manera voluntària. Amb l’objectiu de fer una remodelació gràfica
de la part de fora de l’escola. Hi ha molt formigó que podria adquirir color.

-

Es fa una valoració positiva de l’assemblea: com a un espai d’obertura
que es genera per a repensar-se i construir.

-

Des de la visió d’una persona que porta molts anys a l’escola es fa
l’aportació de que les dinàmiques familiars es van repetint, són cícliques.
La filosofia d’aquesta escola és la de no ser paternalistes i donar les coses
fetes. Promouen que les famílies s’activin, per construir-se i que el sistema
permeti canvis.

La dinamitzadora traspassarà a l’equip de gestió les inquietuds que han sorgit a
l’assemblea.
9-Tancament de la sessió
A través de la web menti.com, es demana una paraula sobre el què ens enduem
de l’assemblea. El diagrama es projectarà al vestíbul a l’acabar l’assemblea i es
compartirà a la web. El diagrama s’adjunta a l’annex 2.
10-Post-assemblea
Es convida a les persones assistents a seguir la xerrada a fora i de manera
informal, compartir impressions i experiències.
L’assemblea acaba a les 17’50 h.

Annex 1. Manifest per demanar els patis oberts:

Des de la CAFI de l’escola Ítaca de Manresa,
DEMANEM:
Que l’escola pugui recuperar les seves dinàmiques pre-pandèmiques el més aviat
possible donada la realitat actual de contagis (i les no restriccions en tots els altres
àmbits de la vida quotidiana).
DEMANEM QUE ENS PUGUEM QUEDAR A JUGAR, FER TRIBU, COMPARTIR, XERRAR...
ALS PATIS, PETITS I GRANS, QUAN SURTEN ELS INFANTS A LES 4h.
El pati és un espai exterior i és molt més gran i ampli (i atractiu) que la vorera que hi
ha fora l’escola on actualment ens acumulem totes les famílies.
Trobem a faltar també les festes de totes les comunitats de l’escola al pati, els concerts
de les comunitats, i un llarg etc.

Annex 2. Diagrama:

