
Assemblea General de la CAFI
Data: 14/10/2022
Hora: 16’15h.
Reunides 34 persones (veure document adjunt)

1. Benvinguda i agraïment d’assistència. Explicació de la dinàmica de l’assemblea.
Lectura del text de la Marina Garcés “Un món comú”: Valor de participar i formar part d’un
col·lectiu.

2. Intervenció de les codirectores Eugènia i Olga: Expliquen que aquest inici de curs
s'està fent amb normalitat, sense cap restricció.
Resum de dades:
Hi ha 472 alumnes a data d’avui, ja que tenim força matrícula viva i el número pot variar, i
327 famílies.
Equip humà 64 persones que treballen directament amb els infants amb diferents rols: 14/15
monitors de menjador, en funció de la ràtio, més la coordinadora, 1 cuiner i 2 auxiliars de
cuina, 1 conserge, 1 secretaria, 2 vetlladores que cobreixen les 22 hores setmanals que
tenim assignades, 1 TEI, 1 auxiliar d’educació especial, 1 educadora d’educació especial.
La plantilla és de 29,5 docents, per tant som 33 docents, que estan distribuïts en:
- Els 138 alumnes a la comunitat de petits, repartits en 8 tutories.
- Els 161 alumnes a la comunitat de mitjans, repartits en 8 tutories.
- Els 173 alumnes a la comunitat de grans, repartits en 8 tutories: 2 de 4t curs, 3 de 5è
curs (hi ha 3 línies) - 3 de 6è curs (2 línies).
A aquests docents cal afegir els especialistes d’ed. física, anglès, música i docents de
reforç.
Administrativament hi ha 19 grups classe. En la realitat hi ha 24 grups per tirar endavant el
projecte educatiu del centre, amb objectiu de donar atenció directa individualitzada al
màxim.
L'equip de gestió el formen: 2 codirectores, 4 coordinadores i 1 secretari. S’encarreguen de
coordinar i prendre totes les decisions pedagògiques així com de vetllar per la coherència
entre les tres comunitats.
Els docents també participen a les comissions mixtes. Tenim la voluntat d'avançar junts:
escola i famílies.

Aquest curs hi ha 2 mestres menys que el curs anterior. Per unanimitat de tot el claustre,
vam decidir mantenir per triplicat el grup de 6è, ja que per la normativa COVID porten 2 anys
junts i no es va veure bé separar-los l'últim curs.

Novetats del curs 2022-2023:

● Les tardes de setembre: Pam i Pipa s’ha fet càrrec del servei. Organitzativament ha
anat molt bé. No hi ha hagut cap incidència.
L'assistència ha sigut del 30% de l’alumnat. Per nosaltres, això significa que no ha funcionat
perquè no respon a l’objectiu de la modificació de l’horari. Traslladarem la nostra valoració al
departament.
Ens sembla que començar abans les classes és positiu. Però per modificar el calendari s’ha
de fer d’una altra manera.

● La porta d’accés a l’escola: Està acabada. Serà una entrada molt més segura i
saludable. Als costats del camí s’ha fet una hidrosembra, perquè l’espai sigui més agradable
i per evitar que els dies de pluja la terra embruti el camí.
S’inaugurarà el 4 novembre, després de la celebració de l’aniversari de l’escola. A
continuació farem la Festa de benvinguda de les famílies noves.
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La porta de petits es mantindrà tal com està ara. La porta de la rampa quedarà com a porta
de serveis.
A la llarga s’anirà executant en el pla parcial del 2007. Entre el carrer Pilar Bertran Vallès i el
carrer Sant Cristòfol hi haurà una zona verda i un parc infantil.

● Tiquet de menjador: El maig del 2022, el Departament d’Educació, va publicar una
resolució diferenciant el preu del menú en les escoles que fan l’espai de migdia de 2 hores i
les de 2’5h. Com a escola vetllem la permanència dels infants a l’escola, sempre hem optat
per fer menys estona de menjador. No ho volem allargar a 2’5h.
La resolució ens diu que el preu màxim que podem cobrar per un infant que es queda fixe és
de 6’18 € i el preu màxim pels esporàdics és de 6’80 €.
Això no casa amb els costos del servei.
Per això ens vam dirigir al Departament dient que aquests preus no s’ajusten a la nostra
situació, demanant revisar el nostre cas perquè cuidem molt l’estar dels infants, el clima
familiar i tranquil, l'atenció individualitzada, el menjar de proximitat i ecològic.
Tenim les ràtios més baixes que altres escoles: A infantil, 1 monitor per un màxim de 15
infants. A primària 1 monitor per un màxim de 18 alumnes.
Fem un treball constant de coordinació entre monitors/monitores i tutors/tutores.
Es el menjador que volem, tant la CAFI com l’escola.

A mitjans de setembre vam rebre la resposta negativa del Departament, indicant de pujar les
ràtios per baixar el cost del servei.

Seguidament ens vam reunir amb Pam i Pipa i la CAFI. Les tres parts vam estar d’acord en
no pujar les ràtios. Així doncs s’ha hagut de revisar els preus que tenim i quan s’apliquen.
Quedant d’aquesta manera:

- Preu fix de 6’18 €: quan l'infant es queda tots els dies del mes que s’ofereix menjador
(a excepció els dies festius i de sortides).

- Preu de 6,35 €: per famílies que fan ús del menjador entre 8 i 19 dies al mes.
- Preu de 6,60 €: per famílies que fan ús del menjador menys de 8 dies al mes.
- Preu de 6,80 €: per famílies que no paguen la quota de la CAFI.

Es farà el canvi de preus al novembre i es farà la regularització retroactivament des de l’inici
de curs.

Pregunta: S’ha plantejat treure el menjar ecològic del servei de menjador? Resposta:
L’empresa Pam i Pipa ha explicat que la reducció del cost és mínim perquè aconsegueixen
bons preus comprant a l'engròs.

Pregunta: M’agradaria saber perquè als lavabos de la placeta hi ha cartells d’ús per nens i
per nenes. Resposta: és un tema pendent, només es qüestió de treure els cartells.
Aportació: caldrà fer un treball perquè potser no totes les persones es senten còmodes
utilitzant lavabos mixtes.

Pregunta: No es poden mantenir les 2 portes obertes, la de la rampa i la nova? Resposta:
No per una qüestió de control d’entrada. Cal tenir la porta de la rampa com a porta de
serveis, per fer entregues, correus… Els infants poden entrar per l’entrada de petits o per la
nova porta.

Pregunta: S’ha contemplat l'opció de portar el menjar de casa pel servei de menjador?
Resposta: S’havia fet fa temps. Es va deixar de fer perquè s'observava dificultat logística de
les famílies per fer els menús i optaven bastant per portar entrepans. En aquest cas,
igualment s’ha de pagar pel monitoratge, que és un part important del preu del tiquet.
La participació de les famílies en l’elaboració dels menús es valora molt pels dies de
sortides. Ja que l'infant gaudeix del dia especial amb l’àpat que ha preparat la família.
Actualment no es fa que els infants que tenen beca els hi preparin un menú pícnic des del
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servei de menjador, ja que es valora que no cal i així tots els infants tenen el menjar preparat
de casa.

3. Intervencions de les persones representants de les comissions explicant el què es va
fer el curs passat i el pressupost per aquest curs:

Dades econòmiques del curs 2021-2022:

Curs 21-22
Pressupost

21/22 Ingressos 21-22
Despeses

21-22 Total Resultat

Complementàries 1.000,00 € 17.162,41 € 16.398,05 € 764,36 € 1.764,36 €

Comunicació 600,00 € 0,00 € 223,65 € -223,65 € 376,35 €

Educativa 1.000,00 € 0,00 € 842,48 € -842,48 € 157,52 €

Enllaç 8.500,00 € 104,00 € 5.169,77 € -5.065,77 € 3.434,23 €

Festes 5.000,00 € 318,00 € 3.125,44 € -2.807,44 € 2.192,56 €

Finançament 0,00 € 2.423,00 € 0,00 € 2.423,00 € 2.423,00 €

Menjador 0,00 € 6.292,43 € 8.117,19 € -1.824,76 € -1.824,76 €

Mobilitat 2.000,00 € 0,00 € 2.587,90 € -2.587,90 € -587,90 €

Pati 10.000,00 € 0,00 € 5.826,11 € -5.826,11 € 4.173,89 €

Solidària 2.200,00 € 1.451,00 € 298,48 € 1.152,52 € 3.352,52 €

Administrativa 1.500,00 € 0,00 € 1.724,98 € -1.724,98 € -224,98 €
Quotes families
(205) 0 € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

Pressupost total 31.800,00 € 34.750,84 € 44.314,05 € -9.563,21 € 22.236,79 €

El curs 21 - 22 es va basar amb el pressupost de l'anterior junta. La Junta Dinamitzadora
actual vam començar al gener.
Hi havia pressupostat 31.800 €. No hi havia la descripció de si es cobria amb ingressos o
aportacions de les famílies.
Es comenten els ingressos i les despeses. Hi ha pagaments pendents que encara s’ha de
comptabilitzar. Es van invertir uns 14 mil euros de fons propis de la CAFI. Els últims anys, la
CAFI s’ha gastat poc i el curs passat es va aprofitar per fer inversions.

Si algú té interès en saber el detall pot demanar la informació a
tresoreria@escolaitaca.cat

Pressupost pel curs 22-23:

Curs 22.-23 Ingressos
Previstos Gastos Previstos Pressupost demanat

Complementàries 13.880,00 € 13.880,00 € 0,00 €
Comunicació 0,00 € 2.100,00 € -2.100,00 €
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Educativa 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 €
Enllaç 0,00 € 750,00 € -750,00 €
Festes 0,00 € 2.050,00 € -2.050,00 €

Finançament 900,00 € 0,00 € 900,00 €
Menjador 6.000,00 € 3.500,00 € 2.500,00 €
Mobilitat 4.896,00 € 6.415,74 € -1.519,74 €

Pati 0,00 € 1.750,00 € -1.750,00 €
Solidària 1.500,00 € 2.000,00 € -500,00 €

Administrativa 0,00 € 1.600,00 € -1.600,00 €
Quotes families (211) 7.200,00 € 0,00 € 7.200,00 €

Pressupost total 34.376,00 € 35.045,74 € -669,74 €

Provisió de fons
Menjador 0,00 € 11.093,51 € -11.093,51 €

Provisió de fons Pati 0,00 € 5.000,00 € -5.000,00 €

Cada comissió ha comptat els ingressos previstos i les despeses previstes que tindran.
Es preveu que a final de curs s’hauran de cobrir 669 € amb fons propis de la CAFI.
S’ha comptat una bossa de diners per fer front a imprevistos de menjador i per millores de
pati.

Comissió d’Activitats Complementàries
L’objectiu és gestionar les activitats complementàries de manera que sigui equilibrada. El
propi servei s'autofinança amb la quota de les famílies. Es paga l’assegurança, el
monitoratge i el material.
Es fan 9 activitats. Per poder tirar endavant llengua de signes hem hagut d’ajuntar el grup
d'infants i d’adults.
Les matrícules s’utilitzen perquè les famílies agafin el compromís d'assistència. Al juny es
tornen els diners de la matrícula.
La quota ha pujat de 20 a 21 euros per sostenibilitat.
S’ha de ser membre de la CAFI per gaudir de les activitats complementàries.
BTT no ha sortit perquè no hi ha hagut prou inscripcions.
Capoeira tampoc ha pogut tirar endavant.
Per l’horari intensiu del setembre s’ha decidit començar les activitats a l’octubre. Per la calor
que fa a la pista i a l’escola s’ha decidit acabar al maig.
Des de la comissió estem obertes a que les famílies facin noves propostes. Aquestes s’han
de fer com a molt tard al mes de març perquè el tercer trimestre s’han d’aprovar al consell
escolar. Demanem que la proposta sigui concreta.
No fem de lligam amb activitats externes de l’escola: per canalitzar l’energia, per no afavorir
uns o altres. Abans ho havíem fet però ara s’ha decidit així.
De les piscines municipals sí que es dona la informació perquè hi ha un descompte
econòmic per les famílies que paguen la quota de les ampes de qualsevol escola de
Manresa.

Pregunta: Es pot fer l'activitat de judo doblada, ja que hi ha molta demanda? Resposta: No
es pot fer més perquè és una activitat deficitària. El màxim són 17 infants i ja és un grup molt
gran. Durant el període d’inscripció es va omplir i no es va fer pròrroga per inscripcions
d'última hora. Els que s’ha volgut apuntar després ja no han pogut perquè està ple.
L’empresa que ho fa és l’Esport 7 de Manresa. S’indica que els infants que tenen un cinturó
avançat vagin al gimnàs a fer l’extraescolar i si hi ha algú que s’ha quedat sense plaça té
l'opció d’anar al propi centre de l’empresa.
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Pregunta: Hi havien activitats extraescolars per infantil? Resposta: Fins a p5 no es poden fer
extraescolars segons el projecte de l’escola.

Comissió de Comunicació
Les despeses fixes són per pagar el manteniment de la web, la protecció de dades i el
domini de la web.
Aquest curs hem demanat més pressupost per millorar la web. Contractarem una empresa
que farà una web nova: actualitzant el sistema de gestió de la web, fent que sigui més
pràctica i més visual, respectant la imatge actual que a l’escola ja els hi agrada.
Demanarem una subvenció.

Pregunta: Les despeses només les paga la CAFI? Resposta: Si.

Comissió d’Educativa
El curs passat no es va gastar tot el pressupost. Es van organitzar 3 xerrades: 2 de
pantalles, 1 d'àmbit de gènere. Els diners del pressupost es fan servir per pagar els ponents.

Per aquest curs hem programat una xerrada amb l’Anna Salvia pel 28 d'octubre: “Què fem
amb el porno?” No es podrà gravar.
Per la resta de curs es pot fer 1 o 2 xerrades més, depèn del que costin els ponents.
No hi ha els temes triats. Ens agradaria que vingués més gent a la comissió. Qui s’apunti a
la comissió podrà participar en la tria de temes.

A la comissió hi ha el debat si és millor el format xerrada o format taller. Es valora que el
format taller, com que són més hores, pot haver menys participació.

Pregunta: Poden anar adolescents a la xerrada de l’Anna Salvia? Resposta: Ho preguntaré.

Comissió de Persones d’Enllaç
El curs passat vam tenir alguns ingressos perquè a principis de curs es cobrava 1€ pel
monitoratge. Els diners els vam invertir en:
➔ Renovar el material deteriorat de la sala de psicomotricitat de petits.
➔ Al mes de febrer, l’escola va demanar col·laboració per pagar una vetlladora per

menjador de comunitat de petits. El procediment que es va seguir va ser el següent:
Es va traslladar la demanda a les comissions ja que era una despesa que no estava
pressupostada. Les comissions van decidir que si, amb la condició de buscar la
manera de poder-ho finançar a través d’alguna subvenció, ja que aquesta necessitat
s’hauria de cobrir des del departament. El cost va ser el 1300 €. La comissió de
finançament va redactar un projecte per demanar una subvenció a l’ajuntament. Ens
l'han atorgat per cobrir aquest import.

➔ Tríptics i monitoratge de novembre fins al juny.

Per aquest curs demanem: 750 € per cobrir el monitoratge.

L'objectiu de la comissió és el contacte entre l’escola i les famílies. Esta formada per 1
mestra coordinadora a cada comunitat, 2 famílies coordinadores de cada comunitat i les
persones d’enllaç de cada aula. Les famílies coordinadores representen a les persones
d'enllaç de la seva comunitat a la Comissió mixta

Comissió de Festes:
Les despeses que es van assumir el curs passat van ser:
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➔ La compra de l’equip de música
➔ El regal pels alumnes de 6è
➔ El berenar de l’assemblea
➔ La despesa derivada de la organització de les festes de l’escola.

A l’assemblea del curs passat es va votar de pintar una façana, però no es va poder fer per
normativa. Per aquest motiu no es va gastar tot el pressupost.

Per aquest curs s’ha pressupostat: el regal de 6è, berenars i material per l’organització de
festes.

Enguany s’ha fet un canvi: La festa de benvinguda s’obre a totes les famílies no només a les
noves. Per afavorir la relació i coneixença.
Les altres festes són: Torronada sense torrons, Festa de primavera i Acampada a l’escola.

Pregunta: El dia especial també l’organitza la comissió de festes? Resposta: No, l’organitza
l’escola.

Comissió de Finançament
L'Objectiu de la comissió és el de buscar diners per demandes en concret que hi hagi. A
través de subvencions, premis,...
Els ingressos que es poden preveure de moment són els de la loteria.

El curs passat hi va haver una demanda de material esportiu que no es va poder tirar
endavant perquè no es va arribar. En el cas de la necessitat de contractar una vetlladora de
menjador, la comissió de finançament va redactar la subvenció.

Per aquest curs es compten amb els recursos humans necessaris.
Tenim pendent la subvenció per fer les millores de la web.
Es poden buscar subvencions per pati.

Comissió de Menjador
Els ingressos els obtenim del propi tiquet del menú. Hi ha una petita part que es fa servir pel
manteniment i reparacions de la cuina: si s’espatlla algun electrodomèstic, repostar
aixovar,...
Es compta amb una bossa de diners per si hi ha imprevistos.

L’objectiu de la comissió es oferir el millor servei de menjador.

Comissió de Mobilitat
Es va crear fa 6 anys. L’objectiu bàsic és que les entrades i sortides a l'escola siguin
segures.
Eixos de la comissió:
1r Com arribem a l’escola com a famílies: transport sostenible. Fem el projecte: bicibús, hi
participen:10 adults i 14 infants. I el projecte de monitoratge al bus, en el què hi participen 21
infants.
2n Millorar l’entorn de l’escola perquè sigui més segura anant a peu. S’ha treballat en
coordinació a l’ajuntament per aconseguir la porta nova.
3r Part educativa, divulgació i pedagogia sobre el propòsit de la comissió. El curs passat es
va fer una xerrada.

Hem presentat una moció a l’ajuntament que va amb el sentit de la comissió.

Idees hi ha moltes però es necessita gent per tirar coses endavant.
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Les despeses del curs passat van ser:
➔ Els sous dels monitors
➔ La quota anual de l’app del bicibús
➔ Compra d’armilles pel bicibús

Cada any rebem una subvenció de 1500 €. De moment per aquest curs no ens l’han
assegurat.

De cara a aquest curs: comptem amb els ingressos de les quotes de les famílies del
monitoratge al bus urbà.

Pregunta: Si no hi ha subvenció s’han de pagar 1500€ per 21 infants? Resposta: Les quotes
no es poden pujar més. La idea és que és un benefici global. El projecte és una aportació
que fa la comissió al benestar de totes les persones. Es dona uns diners al projecte en
global, no als 21 infants.
Evitar la pol·lució, el soroll i la seguretat són beneficis que perceben totes les famílies. És un
benefici transversal.

Aportació: És comparable a què la comissió educativa també demana diners i es beneficien
poques famílies perquè no hi ha una participació àmplia.

Aportació: Aquest servei també dona peu a becar infants que ho necessiten.
També s'està fent una feina educativa de cara als infants. Alguns infants que han utilitzat el
servei a 6è ja poden anar amb l'autobús autònomament.

Pregunta: De totes les comissions podem tenir un coneixement bastant clar del
funcionament intern de les comissions. M'agradaria tenir a l’abast els números de la
comissió de mobilitat. Quan hauria de pagar la CAFI si no es rep la subvenció? Resposta: El
que ha de pagar la Cafi, si no hi ha la subvenció, són 900€. Des de la comissió estem oberts
a presentar els números a qui ho demani.

Les pròpies famílies hem de moure'ns per crear la infraestructura ja que a nivell local és
difícil que es facin polítiques si no hi ha famílies empoderades.

Aportació: Felicitats per la moció. Esta molt treballada i és molt encertada.

Pregunta: Els infants de p3 poden fer servir el servei de bus? Resposta: Els infants de p3 no
poden. Pels infants de p4 és l’escola qui ha d’estudiar si l’infant està preparat.

Comissió de Pati
Aquest curs passat s’ha valorat que alguns elements del pati estan en males condicions, hi
ha espais que no són segurs.
S'està retirant les paral·leles per substituir el terra. I es tornaran a posar.

Per aquest curs canvia l'objectiu de la comissió de pati. Abans les famílies teníem molta
responsabilitat: econòmica i d'execució de les accions i millores. Hem pactat amb l’equip de
gestió que l’escola ha de participar de manera més activa. S’ha creat un equip de 8 mestres
que plantejaran les intervencions al pati: elaborant un pla de necessitats, amb l’ajut d’una
empresa externa.

Les necessitats es plantejaran a la comissió de pati. Aquesta valorarà petites tasques que
puguin fer les famílies. A les famílies de cada aula, ja no se’ls demana que es
responsabilitzin del manteniment de zones del pati.

Tant l'escola com la CAFI busquem recursos econòmics per finançar-ho.
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Tenim pendent la retolació del terreny del costat de l'escola per informar que és d’ús escolar,
i així evitar que es faci servir coma pipi can.

Comissió Solidària
Els ingressos es fan servir perquè hi hagi una equitat entre els infants.
Els diners que s’obtenen es posen a disposició de l’escola: per infants que no es poden
permetre les colònies, activitats complementàries,...

El curs passat es van fer els calendaris. Al final no es va demanar marxandatge.

Per aquest curs, hem demanat pressupost per fer marxandatge, tómbola i calendaris.

Comissió Administrativa
En el pressupost s’inclouen les despeses de funcionament de la CAFI com a associació:
➔ Impost de societats.
➔ Pagament a la gestoria per tràmits d’hisenda: irpf dels ponents, monitors de les

activitats complementàries.
➔ Comissions del banc.

Si hi ha algú que tingui coneixements de banca pot buscar una banca ètica sense tantes
comissions.

Aquest curs ha pujat una mica el número de famílies que paguen la quota de la CAFI.

4. Votacions: Durant l’assemblea han marxat 7 persones de les 34 que s’ha comptat a
la llista. Exerceixen el dret a votació 27 persones.

Votació del tancament del curs 2021-2022:
➢ abstencions: 4
➢ en contra: 0
➢ a favor: 23

Votació de pressupost pel curs 2022-2023:
➢ abstencions: 0
➢ en contra: 0
➢ a favor: 27

Apunt final: Si us voleu apuntar a una comissió o sorgeixen dubtes, podeu escriure als mails
de les comissions que podreu trobar a la web.

Donem pas a l’estona de conversa i al berenar.

Finalitza l’assemblea a les 18:30 h.
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