CONVOCATÒRIA 4ª REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2020 - 2021

Dia:

17 de Desembre de 2020

Lloc:

Telemàtica

Hora: 21.00 – 22.30h.

Assistents: Sandra F., Noa P., Irene, Juanjo, Sílvia, Bea, Àlex, Maria P., Mercè, Montse R.

ORDRE DEL DIA

1.

Lectura i aprovació acta anterior.
Sense esmenes. Acta aprovada.

2.

Tresoreria.
-

Gestió de la compra de regals que s’han encarregat des de l’escola. Tot el que
s’ha sol·licitat s’ha comprat i, per tant, es preveu que pugui arribar a l’escola a
la tornada després de vacances.

3.

Comissió d’Activitats Extraescolars.
-

Des de la comissió s’ha treballat per anticipar escenaris de restricció i poder
tornar a oferir les activitats on line d’anglès i escacs. En totes aquelles activitats
que no es puguin seguir en format on line o bé que les famílies no hi vulguin
participar no es farà cap cobrament si l’activitat no es porta a terme.

4.

Comissió Menjador i Acollides.
-

En la reunió trimestral de valoració no hi ha incidències. Es planteja el fet de
retornar a fer ús del plat o vaixella però des de l’empresa de menjador se’ns
comenta que, per temes logístics, de moment no ho poden implementar. Es
proposa valorar-ho de cara al tercer trimestre. Els grups de P3 i P4 sí que
mengen en plat.

-

La comissió està poc activa i es planteja la necessitat que sigui una comissió
molt activa donada la seva rellevància en el quotidià dels infants, per tant, es

planteja el fet de poder consultar a les persones integrants si volent continuar
implicades o no i, en cas negatiu, proposar el relleu.
-

Gestió de la jornada intensiva de dia 21/12/2020 amb el servei de menjador i
acollida. Està previst.

5.

Comissió de Festes.
-

Esdeveniments nadalencs. S’ha preparat tot per la visita dels patges reials.

6.

Comissió de Llibres.

7.

Comissió Biblioteca.
-

Es fa la proposta de poder fer ús de la biblioteca com un espai més durant les
estones d’esbarjo del pati i/o menjador, tant per moments en que el temps que
no permet estar a l’exterior com en el quotidià per oferir un espai on poder fer
jocs de taula o altres propostes no tant vinculades al moviment. Es traslladarà
a la direcció de l’escola.

-

Sorgeix la proposta de parlar amb la biblioteca municipal per poder acollir a la
biblioteca escolar propostes treballades conjuntament vinculades a l’àmbit
literari.

8.

Comissió de Comunicació.
-

Es farà un llistat amb els temes més rellevants a nivell de manteniment per tal
de tenir-ho actualitzat i facilitar la comunicació i transparència amb la resta de
famílies en relació al seu estat de reparació. Es concretarà una reunió amb
l’ajuntament per tal de coordinar el procediment en relació al manteniment i
reparació de desperfectes de l’escola.

9.

Coordinació de delegats.
-

Es tracta la festa de final de curs de sisè amb la proposta de fer una festa i
quedar-se a dormir a l’escola, però caldria mirar temes d’assegurança en
relació al monitoratge i a l’esdeveniment en sí. Queda per concretar com es
portarà a terme.

-

Es parla de poder consultar amb l’esplai Uraka si disposen d’assegurança o bé
si el contracte de voluntariat pot afavorir la cobertura en aquest sentit.

10. Comissió de famílies
.

-

En les reunions d’entitats amb l’ajuntament s’observa malestar per la gestió en
relació a l’ús d’espais i les mancances derivades de les restriccions actuals.

-

Totes les xerrades estan aturades en el context actual.

-

Es fa la proposta de connectar des de les xarxes amb les famílies, mitjançant
l’enllaç o publicació d’articles vinculats a l’àmbit de l’educació i família. Es
planteja poder compartir-ho amb la comissió de diversitat com a eina per
afavorir la presència i comunicació amb les famílies atenent als diferents
àmbits d’interès.

11. Comissió per a la Diversitat.

-12. Comissió de Benestar a l’escola.

-

Disposem de proposta de millora de pati i cal seguir-hi treballant
conjuntament amb tots els agents implicats per concretar-la i començar la seva
execució.

-

Es fa necessari també revisar en el marc del programa proubullying les
persones que s’hi dediquen i actualitzar-ho per tal de seguir desenvolupant
una línia d’actuació.

13. Reunió AMPA-Direcció escola
.

-

Del projecte 50/50 hi ha un pressupost de diners que es valora, des de l’escola,
poder invertir en joguines per al seu ús durant els espais d’esbarjo.

-

Dia 21/12/20 s’ofereix servei d’acollida i s’està gestionant els horaris de
sortida per facilitar sortides esglaonades.

-

Es planteja poder fer un recordatori a les famílies de les claus del clickedu per
facilitar-ne l’accés en funció de l’usuari i que totes les famílies ho puguin
gestionar.

-

En relació a la consulta de l’ús de mascaretes a p3 es recorda que no és
obligatori tot i que es recomana el seu ús a l’hora d’entrada i sortida, així com
quan transiten per passadissos o espais comuns compartits amb altres infants
o persones alienes al grup.

-

La directora ha enviat el llistat de manteniment a l’ajuntament així com al
departament on es recull sobretot la problemàtica vinculada a la presència
massiva de mosquits, la problemàtica amb les aixetes i el forat que hi ha al
sostre del menjador.

14. Informacions diverses
.

-

S’ofereix una persona a col·laborar i implicar-se en la comissió de menjador
per donar un cop de mà atenent la complexitat en la gestió d’aquesta comissió.

15. Precs i preguntes.

-

Es fa la proposta que, atenent que som escola verda, es pugui crear un projecte
transversal que tingui com a eix tranversal la consciència mediambiental i es
planteja poder-ho comentar amb l’escola i l’ajuntament per impulsar un
projecte de col·laboració conjunt, per exemple de recollida de plàstics al bosc.
Es traslladarà a la direcció.
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