ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AFA PACO CANDEL
19/12/2015
Identificació de la sessió
Núm: 2/2015-2016
Data: 19/12/2015
Horari: 11.30 h-14.10h
Lloc: Sala Polivalent Equipaments Plaça Europa
Assistència:
Per part de la Junta AFA Paco Candel:
Presidenta: Berta Cardona.
Secretària: Cristina Balaguer.
Vocal Comunicació: Elisabet Antúnez, Rosi Soler.
Vocal Festes: Sílvia Rivera, Mònica Fernández.
Vocal Acció Social: Marta Richard.
Vocal Extraescolars: Susana de Jaime
Vocal Volem Créixer: Robert González
Per part de l'escola: Equip Directiu de l'escola: Lluïsa García (directora), Lídia Rodríguez (Cap
d'estudis), Luís Peña (Secretari)
S'excusen: Tresorera: Marilén Olmeda.
Absents: Vicepresidenta: Carmen Lara.
Un total de 34 famílies assistents i 14 vots delegats.
Roberto González porta delegats a: Jordi Solsona, M.Teresa González, família Parera Apaza,
Evelin Zamora, Sira Urraca, Claris Digon, Marcos Gil. Susana de Jaime porta delegat el vot de
Marilén Olmeda. Sílvia Rivera porta delegats els vots de Andrea González, Mariano Trujillo,
Noemí Arjona. Rubén Rodríguez porta delegat el vot de Raul Alvarín. Toni Sánchez porta el vot
delegat de Sandra Carbó i Vicky Gutiérrez.
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Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior -document adjunt- (5 minuts)
2. Torn de paraula Equip Directiu (10 minuts)
3. Presentació del Pla de treball Junta 2015-2016 -document adjunt- (15 minuts)
4. Presentació i aprovació si s'escau, del pla de treball i accions reivindicatives de Volem
Créixer davant de les administracions, mitjans de comunicació etc.. per tal d'aconseguir, a la
major brevetat possible la nova escola Paco Candel (30 minuts)
5.

Torn obert de paraula (30 minuts)

Desenvolupament de l’assemblea:
1. Torn de paraula de l'equip directiu
Per deferència a l'Equip Directiu que ha assistit convidat a l'assemblea, la presidenta els hi
dóna la paraula malgrat que en la convocatòria de reunió tenien la paraula en el segon punt de
l'ordre del dia.
La directora de l'escola (Lluïsa García) presenta a l'equip directiu ja que ha canviat un dels seus
membres. El secretari és ara Luís Peña i la cap d'estudis passa a ser la Lídia Rodríguez.
La directora agraeix, en primer lloc, la col·laboració de totes les famílies cap a l'escola i fa
èmfasi en la importància de la participació de les famílies i de les comissions de l'AFA, molt
valorada des de l'escola.
Comenta que hi ha un seguit de comissions (festes, extraescolars, comunicació) que
contribueixen molt en el dia a dia de l'escola, tot i que la feina que es fa no és tant visible com
en el cas d'altres comissions. Considera que les tasques que es fan des d'aquestes comissions
formen part de l'estructura de l'escola i són fonamentals.
Esmenta també que hi ha un seguit de comissions, en canvi, que la feina que fan és més a llarg
termini. Per exemple, la de Acció Social - que té com a tasca totes aquelles activitats
relacionades en com tirar endavant l'escola inclusiva - que requereix que tots els membres
col·laborin amb un objectiu comú i que reflexionin sobre què es vol aconseguir i de quina
manera.
La directora comenta també que l'escola s'ha anat fent gran i que és important realitzar una
bona acollida a les noves famílies que arriben, també des de l'AFA tal com es va fer aquest mes
de novembre passat.
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La Lluïsa García passa a comentar alguns aspectes del tema de les reivindicacions que s'han fet
des de la comissió Volem Créixer. En primer lloc comenta que, des de la perspectiva de
l'Administració, els membres que formen part de la plantilla de mestres de l'escola són també
administració. Així doncs, i tal com es diu comunament, les famílies són les que tenen un paper
important en l'exposició de les reivindicacions i de les demandes per aconseguir millores en
tots els sentits.
La directora explica que hi va haver un any en que la problemàtica de l'escola va ser la de saber
si tiraria endavant o no, ja que es va posar en joc el nombre de línies que s'oferien durant el
període de preinscripció. Passada aquesta fase, considera que una reivindicació legítima és la
demanda d'un edifici i que, en aquest sentit, l'AFA pot comptar amb el recolzament de l'equip
directiu.
Malgrat això, continua dient que hem de tenir present que la reivindicació de l'edifici és un
símbol. Ens convida a fer una reflexió. Des de l'any 2001-2002 s'han perdut un seguit de drets
en l'àmbit educatiu que afecten de manera molt patent al dia a dia de l'escola (la manca de
professorat, les no substitucions dins de terminis raonables, la manca de mestres de suport, la
disminució de subvencions i beques de tot tipus, la negativa a abaixar el nombre d'hores
lectives per poder atendre millor a l'alumnat, etc.). Tots aquests drets s'han perdut. I durant
aquest llarg període han governant diferents partits polítics i, emfatitza la Lluïsa, també s'ha
perdut la reivindicació d'aquests drets que ja van començar a desaparèixer fa temps, quan el
problema dels mòduls prefabricats no era encara tant present. La reflexió a la que convida la
directora és que, abans, tot això es tenia i s'ha anat perdent, i són tots aquests aspectes els
que són realment importants i els que cal reivindicar en unitat, tota la comunitat educativa.
Com a equip directiu, la Lluïsa explica que el que és important és el dia a dia i ho és més que no
pas un projecte a 4-5 anys, tot i que aquest també ho és però no tant prioritari. El dia a dia és
el que afecta directament als nens i nenes i al seu ensenyament. Recuperar aquests aspectes
abans mencionats sí que es traduiria en una millora instantània. Posa com exemple que el curs
passat les substitucions no es cobrien fins passats 15 dies.
La directora exposa una segona reflexió. Tot i que donen recolzament a les reivindicacions de
l'AFA, per l'equip directiu i per la totalitat del Claustre la construcció d'un edifici no és la
prioritat, actualment.
Explica que, com a professionals de l'educació, tots ells volen fer una declaració d'intencions.
L'escola que ells volen és una escola on tothom es senti inclòs. I per aquest motiu no es pot
traspassar el límit de l'ètica. La directora explica que no volen que l'escola sigui l'element de
disputa de diferents partits polítics com va passar en les dues anteriors eleccions (municipals i
autonòmiques). Emfatitza que no volen ser objecte de publicitat per un partidisme polític ja
que, com a escola, hi ha una ètica que no es pot vulnerar que és la de ser respectuós amb totes
les maneres de pensar. La responsabilitat d'ells, com a professionals de l'educació, és que
l'escola sigui un lloc de tots. Comenta que no pot tornar a passar el que va succeir des de març
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a octubre quan diferents polítics trucaven a l'escola. Afirma que no és la tasca de l'equip
directiu respondre a aquestes trucades. També comenta que no s'entén com, en determinades
reunions amb l'Administració, amb l'AFA s'arriba a uns acords (tendal, taules de pingpong) i a
l'equip directiu l'Admininistració els hi diu una altra cosa diferent.
Per finalitzar, la directora recorda que com a membres de l'Admininistració han de retre
comptes amb el Departament d'Ensenyament i amb la Regidoria d'Educació i, en aquest
sentit, les persones que representin a aquestes entitats són les que poden rebre a l'escola però
a ningú més. La Lluïsa finalitza la seva intervenció dient que l'escola ha de poder ser un lloc on
tothom pugui expressar el que pensa sense cap tipus de por.
En Rubén Rodríguez intervé dient que tot el tema de les retallades és un tema que ha de
tractar la Xarxa Groga i que, com a AFA, hem de reclamar un edifici en condicions. També
comenta que l'AFA i l'escola poden pensar diferent i que l'AFA no ha de tractar temes de
condicions laborals.
La Núria Muñoz diu que tot el tema del nombre de mestres, hores, substitucions, etc. ho
haurien d'entomar els sindicats.
La Lluïsa García aclareix que del que està parlant no és de les condicions laborals dels mestres
sinó de les condicions educatives dels nens i nenes. És a dir, ella té clar que les condicions
laborals dels metres les han d'entomar els mestres i els seus representants sindicals. Malgrat
això, com en altres serveis, aquesta reclamació traspassa el corporativisme laboral i passa a ser
una legítima reivindicació per part dels pares i mares, ja que són elements de qualitat
educativa pels seus fills i filles. En aquest sentit, no només són els sindicats de l'ensenyament
els que han d'aportar un pla de lluita. Hi intervenen també les famílies i els moviments més
amplis (Xarxa Groga LH, marea groga, FaPaC, i diferents agents socials, etc.). La demanda d'una
baixada de ratios, de les substitucions de professors, de recursos materials, del nombre
d'hores necessari d'EAP per a poder fer diagnòstics precoços, etc. són qüestions que afecten al
dia a dia escolar. Es tracta de drets i millores que es trigarà a recuperar, si és que alguna
vegada es fa, i només s'aconseguirà amb polítiques educatives pressupostàriament justes.
Finalitza la seva intervenció dient que respecta que l'AFA treballi per aconseguir un edifici per
l'escola però comenta que si ens mirem només el melic s'estan perdent un seguit de drets pels
nostres fills i filles pel camí.
En Rubén Rodríguez comenta que l'escola concertada té un seguit de privilegis. En Manuel
Blanco comenta que el que ha volgut dir la directora és que no es pot anar amb la ideologia
política per davant i que les reivindicacions si són de caire polític no es facin a l'escola sinó allà
on pertoqui. En Rubén Rodríguez diu que no podem ser ingenus i que cal participar en la
política.
La Berta, com a presidenta, atura el debat que s'està iniciant doncs no és ara el moment de
fer-lo.
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La Lluïsa reprèn el seu comiat i comenta que des de l'AFA s'han d'explicar les coses, ser
transparents, s'ha de ser molt respectuós i sentir-nos com una unitat. Torna a agrair tota
aquella feina que "no es veu".
Finalitza aquest punt de l'ordre del dia amb agraïments de la Junta per la presència de l'equip
directiu a l'assemblea i de l'equip directiu per la tasca feta des de l'AFA.
2. Lectura i aprovació de l'acta anterior (assemblea general 20/10/2015).
La Junta ha fet arribar per correu electrònic l'acta de l'assemblea anterior. S'aprova amb 45
vots a favor (31 a favor i 14 delegats), 2 abstencions (i una família arriba més tard, un cop
passada la votació).
3. Presentació del Pla de treball Junta 2015-2016 -document adjuntLa Berta explica el per què de l'assemblea extraordinària. Comenta que la Junta tenia previst
fer-ne una al gener, però s'ha fet al desembre perquè així ho va sol·licitar la comissió Volem
Créixer. Explica el paper de la Junta dins de l'AFA i dels objectius de fomentar la participació i
ser transparents en les activitats que es duen a terme. Comenta que cada una de les
comissions (excepte Volem Créixer) ha creat un full de ruta (que es penjarà a la web de l'AFA i
estarà a disposició de tots els socis) i que ha estat aprovat per la Junta. Comenta, a grans trets,
alguns punts del pla de treball presentat (i elaborat a partir dels diferents fulls de ruta abans
esmentats) ja que tots els socis l'han rebut amb la convocatòria de reunió.
La Laia Llobet comenta que hi ha persones que no reben els correus que s'envien des de la
Junta. La Berta li diu que cal que enviïn un mail a l'AFA (afapacocandel@gmail.com) per tal de
que la Comissió de Comunicació les incorpori al grup general de mailing.
La Berta Cardona continua dient que actualment l'AFA disposa de diners per poder-los destinar
a projectes de l'escola i que no té sentit que hi hagi tants diners sense ser utilitzats. Explica
que, en anteriors assemblees, es va aprovar destinar 1500 euros a dotar l'aula de música de
l'escola. De moment s'ha comprat una pissarra de pentagrames de 151 euros. Comenta que la
mestra de música de l'escola, Esther Marín, ha elaborat un nou pressupost de 2100 euros. Es
demana que l'assemblea voti si està a favor de atorgar aquests 600 euros de diferència per la
compra de material per l'aula de música.
La Núria Muñoz demana tenir més informació sobre el contingut d'aquest pressupost. Donat
que el darrer pressupost (el que ascendeix a 2100 euros) no es té en aquest moment a mà, es
diu que es farà arribar a les famílies per e-mail perquè el puguin consultar. Es presenta el
pressupost dels 1500 euros que és el que la Junta té en disposició en aquest moment perquè
les persones assistents a l'assemblea es facin una idea de les compres que es volen realitzar.
Es procedeix a la votació de:
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a) els 600 euros per dotar a l'aula de música de l'escola.
b) el pla de treball pel curs 2015/16 presentat per la Junta.
El resultat és:
a) 45 vots a favor, 1 en contra, 1 abstenció.
b) 46 vots a favor, 0 en contra, 1 abstenció.
4. Presentació i aprovació si s'escau, del pla de treball i accions reivindicatives de
Volem Créixer davant de les administracions, mitjans de comunicació etc. per tal
d'aconseguir, a la major brevetat possible la nova escola Paco Candel
El vocal de la comissió Volem Créixer, Roberto González, inicia la seva intervenció
promocionant la marea groga i la Xarxa Groga LH, i animant als presents a participar als actes
que des d'aquestes organitzacions es realitzen. Comenta que hi ha 21 entitats adherides a la
Xarxa Groga de LH i que, a diferència del que ha expressat la directora en el punt 1, considera
que les reivindicacions pels aspectes mencionats ja s'estan fent des d'aquests àmbits.
Centrant-se en el tema de l'escola Paco Candel, explica que com a vocal de la comissió abans
d'iniciar les accions es va preguntar què feia falta a l'escola. En Robert, entén que el que fa
falta és l'edifici i les instal·lacions necessàries. I que, des de Volem Créixer, és això el que volen
demanar. Explica que es va posar a mirar quines escoles havien estat en barracots i com havien
aconseguit tenir un edifici. Comenta que en totes elles es repetien tres constants: - que havien
trucat a partits polítics; - que havien mostrat visibilitat als mitjans de comunicació; - que havien
fet accions contundents. Diu que amb les accions fetes per la comissió en aquest sentit, durant
el curs passat, s'ha intentat no ferir sensibilitats. I que com que és difícil no ferir-ne, presenten
el full de ruta (està projectat a la sala) amb la pretensió d'informar a tothom de que es vol fer
perquè sigui aprovat.
A continuació, explica la descripció de les accions que hi ha en el full de ruta. Comenta que el
representant de l'AFA, la presidenta, ha de liderar les accions però que en el seu defecte ho ha
de fer el vocal de la comissió. Explica que es vol fer un equip de redactors per tal d'escriure
documents per portar a diferents organitzacions i entitats. Explica que sobre el tema dels
mitjans de comunicació es pot fer arribar la informació a totes les famílies a través dels
delegats (via whatsapp, doncs són accions que es convoquen i es fan el mateix dia,
habitualment). Explica una mica, la importància d'estar vinculats amb la FaPaC. Sobre la
participació en debats diu que la idea és informar a les famílies perquè hi vagin i no sortir-nos
de la línia augmentativa de la demanda pròpia de l'escola. Explica que les accions per a fer són
totes aquelles per forçar que es destinin diners a la construcció de l'edifici i comenta que, al
seu parer, l'escola ha de demanar unes coses i l'AFA unes altres.
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La Berta Cardona comenta que, en el punt anterior, s'ha presentat un pla de treball fet a partir
dels fulls de ruta de la resta de comissions però que el de Volem Créixer, la Junta, no l'ha
aprovat. Es va rebre ahir al matí. Demana al vocal de Volem Créixer que aclareixi aquest punt.
En Roberto González explica que la idea és que es votin les accions proposades en el full de
ruta en assemblea.
La Berta Cardona afegeix que aquest full de ruta s'hauria d'haver presentat i parlat en reunió
de Junta i que, amb la presentació en assemblea, la opinió de la Junta s'ha obviat. Recorda que
l'objectiu de tenir un edifici és comú amb la Junta però que la postura de la Junta és que
l'equip directiu i l'AFA vagin junts en el tema de les reivindicacions (quin tipus de
reivindicacions es volen fer, quin missatge han de contenir, etc.) respectant el que la Lluïsa
García ha comentat al punt 1 sobre el fet que l'escola representa diversitat d'opinions i ha de
fer actuacions ètiques que no enfrontin a les famílies. La Berta continua dient que cal arribar a
un consens sobre el missatge que es vol donar. Tothom està d'acord amb l'objectiu però el que
importa és la forma. Demana que reflexionem sobre tot el que s'ha fet per valorar què s'ha
aconseguit. Al seu parer, cal una reflexió i la voluntat de la Junta és que es faci aquesta
reflexió.
5.

Torn obert de paraula.

La Sònia Carrasco pregunta al Roberto González sobre quina és la motivació per què, com a
membre de la Junta, no hagi consensuat el full de ruta amb a Junta i el vulgui presentar en
assemblea.
En Roberto González explica que des de Volem Créixer es van fer determinades accions i es va
veure desconfiança per part de la Junta.
La Sònia Carrasco continua preguntant per què no es consensua en Junta i, si no hi ha acord, es
parla després en assemblea.
En Roberto González explica que el que volen a la comissió és que assembleàriament tothom
doni la seva opinió i que això es faci quan abans millor, d'aquí la urgència de l'assemblea
extraordinària, per tal de no perdre temps i deixar de fer accions. Continua dient que el que vol
avui és que s'aprovi el full de ruta que presenta Volem Créixer.
La Sònia Carrasco comenta que aquest full de ruta requereix un debat pels temes que conté i
que no es pot votar si o no, sinó que primer cal parlar de la forma o manera com es faran les
accions. Segons ella, el debat ha de versar sobre com es faran les accions, quin és el missatge
que es vol fer arribar. La Sònia recorda que la representant de l'AFA és a presidenta i que ha de
donar la cara i, per tant, estar d'acord sempre amb el que es fa a les comissions i a l'AFA en
general.
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L'Atze Mena comenta que hi ha temes que costen més de decidir o que són més delicats i que,
per aquest motiu, ella veu bé que es plantegin en assemblea.
En Pablo Gago pregunta quines coses són les que no es poden fer. Diu que si això s'aclareix
podrem anar avançant. Diu que la Junta no ha dit mai què és el que es pot fer i el que no.
La Rosi Soler comenta que la Junta representa a les famílies i que, per tant, això és el que
marca el límit del que es pot fer i el que no, en el sentit que comentava la Lluïsa en el punt 1.
En Pablo Gago opina però que la Junta ha de dir quines coses no es poden fer.
La Marta Batlle pregunta què és el que no ha agradat l'escola, i ho pregunta perquè ha arribat
una mica tard. La Berta li explica que el que és important és el treball conjunt entre famílies i
escola (comunitat educativa) i que no volen que es torni a repetir el que va passar durant els
dos períodes electorals anteriors (municipals i autonòmiques).
La Marta Richard, vocal d'Acció Social, explica que la Junta actual té una manera de fer que
consisteix en voler arribar a tothom. Però el que és important és veure com s'hi arriba. Segons
ella, la reivindicació es pot fer des de totes les comissions, treballant en conjunt. I la Junta ha
de tenir el paper de coordinar-ho tot. Remarca que el paper de la Junta no és el de controlar
sinó el de facilitar el funcionament i la cohesió entre les comissions, entre altres coses. Explica
que en una anterior reunió de Junta (11/12/2015, disponible al google drive:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3G4_ZiQcnjSSTgtbkdEaHhBZlk) es van arribar a uns
acords que no s'estan reflectint en el full de ruta presentant per Volem Créixer. Recorda també
que la Junta està d'acord amb les reivindicacions, però el que vol que es treballi conjuntament
és la manera i el moment de fer-les
L'Atze Mena diu que ella només volia saber per què no va arribar el full de ruta de Volem
Créixer a la Junta, si era un problema de temps o de manca d'acord. Comenta que si no s'arriba
a un acord i el tema es torna complicat, està bé poder-ho parlar en assemblea o votar-ho. Diu
també que no és el mateix que una acció molesti a dues famílies que a cinquanta.
En Pablo Gago diu que el full de ruta presentant es va aprovar per la comissió estant la Susana
de Jaime, membre també de la Junta - vocal d'extraescolars-. Diu que no sap què més falta
afegir al document.
La Nuria Muñoz diu que cal concretar coses. Pregunta si falten algunes coses al document i
quines són. Pregunta també quines són les accions concretes que han molestat a les famílies i
que han provocat una esquerda. Demana que es posin unes línies vermelles que no es puguin
traspassar perquè això no es repeteixi. Comenta també que el full de ruta s'ha fet quan s'ha
pogut i que no tenien cap interès en presentar-lo fora de termini.
La Marta Richard diu que el full de ruta ve acompanyat d'una demanda d'assemblea
extraordinària, és a dir, la petició de Volem Créixer era fer una assemblea.
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La Nuria Muñoz respon que el document que presenten ha de ser acordat per tothom: famílies
(sòcies i no sòcies de l'AFA i equip directiu).
La Sònia Carrasco recorda que tot el que es fa a l'AFA, i a totes les comissions, afecta a tothom
i que, igualment, passa prèviament per la Junta.
La Berta Cardona explica de nou el treball que s'ha fet des de les comissions planificant el curs.
Comenta que no entén el punt de l'ordre del dia que van presentar la comissió Volem Créixer,
en concret, que s'hagi d'aprovar el full de ruta. Al seu parer, el que s'ha de fer és debatre els
punts. Recorda que des de la Junta ja ens vam reunir amb la comissió (27/11/2015 veure acta
al googledrive: https://drive.google.com/drive/folders/0B3G4_ZiQcnjSSTgtbkdEaHhBZlk)
La Berta Cardona continua dient que hem de plantejar-nos el full de ruta de Volem Créixer
amb un seguit de preguntes. A la demanda de redactors, per exemple, ens hem de preguntar:
quin missatge redactarem? a on s'enviarà? etc. Ressalta també que, com a Junta de l'AFA i com
a AFA, hem de recollir i respectar el fet que certes accions que s'han fet han molestat o
desagradat, tant si han molestat a dues famílies com a cinquanta.
En Roberto González diu que ha quedat clar que en campanya electoral no és convenient
realitzar accions. Reprèn el punt de l'ordre del dia que vol presentar Volem Créixer i diu que la
pregunta a fer seria: quin missatge volem donar? què volem aconseguir?.
La Berta Cardona reitera que ningú està en contra de les reivindicacions. Que de fet les
reivindicacions s'estan duent a terme des del primer curs acadèmic en que va entrar en
funcionament l'escola. Que moltes famílies han participat en manifestacions i en diversos actes
des d'aleshores.
La Sílvia Rivera comenta que no entén com s'ha arribat a aquesta situació i que en reunions
prèvies que s'han mantingut hi ha una negació a entendre'ns.
La Nuria Muñoz comenta que el tema doncs és que el missatge s'ha de consensuar.
En Santi Béjar diu que el que queda clar és que les famílies, la Junta i les comissions han d'anar
tots a una. Que l'assemblea pot marcar un marc d'actuació, la comissió que sigui fa propostes
però totes han de passar per la Junta. La Junta ha de debatre-ho i si no hi ha acord comentarho a les famílies o bé fer un debat paral·lel amb les famílies. Reitera que les decisions del dia a
dia de la comissió, la comissió les ha de passar a la Junta i a les famílies. Al seu parer el que no
ha funcionat és el protocol d'acció en el dia a dia, és a dir: la comissió proposa, ho fa arribar a
la Junta, i la Junta debat i decideix. Recorda també als presents que la Junta és la que ha estat
escollida, mentre que els membres de les comissions no ho han estat.
La Eli Antúnez, vocal de Comunicació, vol transmetre el missatge de que la Junta no està
d'entrada en desacord amb les propostes de Volem Créixer, sempre que respectin el missatge
que s'ha donat des de l'equip directiu de no traspassar una certa ètica. D'altra banda, ressalta
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també la seva preocupació pel tema de la neteja de l'escola. Es pregunta com és que no es fa
res de la comissió de Volem Créixer.
En Toni Sánchez pregunta si s'ha demanat cita amb SSTT per preguntar sobre els mòduls pel
curs que ve. La Cristina Balaguer diu que si, que estem a l'espera de que ens diguin el dia de la
cita.
En Xavier Xarles diu que no està d'acord amb el plantejament que ha fet en Roberto González
al principi de la seva presentació. Diu que hi ha moltes escoles que estaven en barracots que
han acabat tenint un edifici i que no han fet cap tipus de reivindicació. Amb això no vol dir que
estigui en contra de reivindicar. D'altra banda, i referint-se al full de ruta, comenta que amb
l'abstracció amb que està redactat si el que es demana en assemblea és que s'aprovi tot el
document és com donar una carta en blanc a la comissió perquè puguin fer el que vulguin i
quan algú demani explicacions es pugui dir que estan legitimats per l'assemblea. Finalment
comenta que no entén què s'ha de votar, si punt per punt o tot el document. Pregunta què
passa si no està d'acord amb un punt en concret. Si passa això, diu, lògicament s'ha de votar
"no" a tot el document.
En Xavier Montes diu que el projecte educatiu està per damunt de tot. Recull les paraules que
ha dit la Lluïsa quan deia que la problemàtica real es remunta al 2002. És a dir, és un problema
que s'arrossega des de fa temps i cal continuar reivindicant els drets que s'han perdut.
Comenta que des de que va començar l'escola Paco Candel, les famílies hem estat fent
reivindicacions i participant en actes i manifestacions, i hem aconseguit moltes coses, com per
exemple una Resolució al Parlament, sense necessitat de sortir als mitjans de comunicació amb
els polítics al darrera. Esmenta que a ell si que li va molestar la presència de polítics a l'escola
durant la campanya electoral.
La Berta Cardona intervé per dir que la petició de la creació de la comissió Volem Créixer la va
fer una persona que actualment està a la Junta -la secretària Cristina Balaguer - tot i que,
evidentment, amb la idea de fer un altre tipus de reivindicacions que mantinguessin la
comunitat educativa cohesionada. No entén per quin motiu es diu que la Junta no vol
participar de les reivindicacions quan el que es demana és que es pensi la manera i la forma de
fer-ho. Comenta també, dirigint-se a les famílies de P3, que l'AFA té un històric de
reivindicacions que les poden trobar a la pàgina web de Volem Créixer
(http://volemcreixer.afapacocandel.cat/?page_id=26) en que els membres de la Junta sempre
hem participat i ens hem mogut per reivindicar l'edifici i la qualitat de l'ensenyament.
La Núria Muñoz comenta, referent al tema de la neteja, que des de la comissió s'han centrat a
treballar per la construcció de l'edifici i que han donat per fet que el tema de la neteja, etc. es
gestionava des de la Junta, en reunions amb la Regidoria d'Educació. Pregunta si és un tema de
la Junta o de Volem Créixer.
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La Berta Cardona i la Rosi Soler responen a la Núria Muñoz dient que no entenen aquesta
diferenciació, que l'AFA és un tot que treballa conjuntament. La Marta Richard diu que recull la
idea que planteja la Nuria i que és un problema de funcionament junta-comissió.
En Roberto González afirma que cal treballar més les accions, cal fer protocols d'actuació. Que
el tema de la neteja si tinguéssim un edifici es solucionaria ja que llavors no entraria tanta
sorra del pati. Que un edifici també permetria tenir un espai per fer esport, unes dutxes,
vestuaris per nens i nenes, etc.
La Berta Cardona diu que s'acorda que es farà un protocol de treball i que la Junta hi haurà
d'estar d'acord, no només estar-ne informada.
L'Angel García diu que les diferents opinions que es generin del debat serviran per anar posant
els límits d'actuació.
La Laura Vizan diu que hem de recordar que l'objectiu principal d'una AFA és acompanyar a
l'escola i que ens estem desgastant en una cosa (l'edifici) que és un punt més a llarg termini.
Proposa que ens hem de plantejar coses del dia a dia, tenint en compte que estem en una
escola que té un projecte innovador i diferent i que, de vegades, els manca temps i recursos
per poder-lo desplegar adequadament. Ens hem de centrar també en aspectes bàsics com a
neteja, o les condicions del menjador, etc.. Comenta també que a primària no hi ha necessitat
de dutxes pels nens i nenes, doncs quan fan educació física disposen de poc temps (45`) i
acaben dutxant-se a casa.
La Cristina Baylina agraeix que l'assemblea s'hagi fet en dissabte ja que així ha pogut venir gent
que normalment, per horaris laborals, no pot assistir a les assemblees.
Acords:
·
·

·
·

S'aprova l'acta de la reunió anterior.
S'aprova destinar 600 euros més al projecte de dotar l'aula de música de material i
instruments, segons el pressupost proposat per Esther Marín (el qual es farà arribar a
les famílies sòcies via e-mail)
S'aprova del pla de treball presentat per la Junta pel curs 2015/16.
S'acorda continuar treballant en el full de ruta de la Comissió Volem Créixer, parlant,
debatent i concretant els diferents aspectes, fent els protocols que calgui i, sobretot,
respectant la declaració d'intencions de l'equip directiu i del claustre (consistent en
una ètica de ser respectuós amb totes les maneres de pensar). El treball serà
presentant a totes les famílies (sòcies i no sòcies) amb la finalitat de que aquests
temes reivindicatius que afecten a tota la comunitat educativa siguin valorats per
tothom.
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Sense més s’aixeca la sessió a les 14.10h , de la qual com a Secretària estenc aquesta acta.

La Secretària
Cristina Balaguer

La Presidenta
Berta Cardona
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