
 
 
 

ACTA REUNIÓ DELEGATS/ DELEGADES 2020: 

Dia:  25/11/2020 
Hora:  21h a 22h 
Ordre del dia: 
 

1. Presentació i benvinguda 

2. Explicació normes 

3. Experiència ex-delegades 

4. Presentació delegades 

5. Funcions de les delegades 

6. Regal/detall 

7. Dinàmica 

8. Intervenció escola (Mia) 

9. Torn obert de paraules 

10. Tancament 

 

Assisteixen: 

Delegats i Delegades de les classes (veure punt 3) 

Escola: Mia  

Junta AFA: Montse, Eli A., Jessybel, Bàrbara 

Comissió comunicació: Arnau 

  



Desenvolupament de la reunió: 

1. S’inicia l’assemblea donant la benvinguda als delegats i delegades de les 

classes, i s’explica breument com es plantegen les normes de la reunió, que es 

fa per Meet.  

2. Es demana l’experiència viscuda a les ex-delegades del curs passat. 

La Jessy explica que el curs passat, amb la situació sobrevinguda de la 

pandèmia Covid19, el curs va ser molt diferent. Es va crear el grup de whatsApp 

entre l’escola i delegades de classes per tenir una comunicació més fluïda. 

3. A continuació es demana als delegats i delegades de cada classe que es 

presentin:   

 

P3: Sònia Méndez/ Natàlia Mantecón Classe dels BOMBERS I BOMBERES 

EI-A: Eli Guillamó/ Marta Mercader/ Paula Otero Classe de les SERPS 

EI-B: Natalia Sánchez/ Rozzen Jestin Classe del SISTEMA SOLAR 

CI-A: Carmen Sánchez/ Anaïs Trigueros Classe de L’ART 

CI-B: Marta Arnau/ Aura Néciga Classe dels DOFINS 

CM-A: Marta Gonzalo/ Núria Corbacho Classe dels RÈPTILS I ANFIBIS 

CM-B: Xalesta Batalla/ Maria Bilurbina Classe d’ EGIPTE 

CM-C: Esther Saiz/ Cristian Roselló Classe del DIBUIX 

CS-A: Ricard Solé/ Ainhoa González Classe de la MODA 

CS-B: Rosario Cabezas/ Pilar López Classe dels MISTERIS DE L’UNIVERS 

CS-C: Quim Fuentes/ Clara Pons/ Ingrid Matilla Classe de les CUINES DEL MÓN 

 

 
4. S’exposen les Funcions dels delegats i delegades  

Aquest any, les trobades que s’acostumaven a fer s’hauran d’adaptar a la 

situació de cada moment 

a. Recollir i canalitzar les demandes i interessos de les famílies de la classe cap al 

mestre/escola, AFA, Cooperativa, etc. així com canalitzar i donar resposta a les 

diferents qüestions específiques del funcionament del grup classe que puguin 

aparèixer durant el curs, ja sigui personalment o a través del correu electrònic.   

b. Tenir present les famílies de la classe que no tenen correu electrònic i buscar la 

persona que pot comunicar-los la informació dels correus electrònics de l’escola 



i de l’AFA.   

c. Acollir les famílies nouvingudes i facilitar la seva integració al grup classe.   

d. Assistir a les coordinadores i/o reunions d’AFA: espai de trobada on compartir 

temes (queixes, propostes, idees), havent consultat prèviament a la classe per 

tenir inputs.   

e. Promoure i organitzar sortides o activitats del grup classe, que caldrà adaptar al 

que es pugui fer.   

f. Col·laborar amb l’escola i l’AFA per transmetre informació i dinamitzar la 

participació de les famílies (col·laboracions puntuals, participació a les 

comissions, etc.). Ex: voluntaris per a la festa final de curs, avis per la festa de 

Sant Jordi.   

g. Fer el traspàs de les tasques als delegats que entrin al següent curs.   

h. Potenciar la visita i participar activament al web (redactar notícia de pujades 

de pares de P3 a 2n, festa de Nadal). Correu de la comissió de comunicació:  

comunicacio@angelsgarriga.net   

 

5. La Jessybel presenta la dinàmica. Tothom ha de tenir el globus inflat, i paper i 

llapis a mà. Es demana que es facin explotar els globus i dins hi ha 3 sorpreses: 

un dolç, una peça de LEGO i un missatge.  

El bombó representa l’energia per encarar el curs, i endolcir l’any. 
La peça de construcció ens fa reflexionar sobre el nostre paper. Amb una peça 
no fem res. Però entre tots podrem construir el que vulguem… si col·laborem 
Famílies-Escola-Afa, crearem comunitat educativa. La figura del delegat és clau 
en aquest procés. 
El missatge “Tot està per fer, i tot és possible” (Miquel Martí i Pol). 

 

En la dinàmica es planteja que en el transcurs del camí, podem trobar obstacles 

i imprevistos, però també trobarem sorpreses alegres i l’escalf del grup, i que 

entre tots podem encarar i tirar endavant el dia a dia. 

 

 



6. La Mia destaca que els delegats i delegades són el pont d’unió de les famílies 

amb l’escola. 

L’any passat es va haver d’improvisar una mica amb l’arribada de la pandèmia 

i el confinament, però aquest any s’ha començat el curs amb el grup de 

whatsapp de delegats. És un grup de DIFUSIÓ, on els missatges que envia 

l’escola arriben a tots els delegats, i les respostes d’aquests només s’adrecen a 

l’escola, de manera que la comunicació és més fluida i eficient.  

 

7. També s’alerta als delegats per si s’hagués de tornar a algun confinament, estar 

atents a que els missatges arribin a tothom, a totes les famílies de la classe, i 

detectar si algú pot quedar despenjat, per avisar i ajudar-lo. 

 

- Torn obert de paraula: 

 

8. Es recorda que l’hort és un espai d’escola que també es pot utilitzar per les 

famílies (de fet ja l’han fet servir algunes famílies de P3 com a lloc de trobada, 

ja que aquest any la relació és més complicada, i està donant molt bona 

resposta; les famílies estan molt satisfetes). 

 
9. La Mia comenta que en el que portem de curs, quan algun mestre que ha hagut 

de confinar-se a l’espera de resultats de contactes (i pels que el Departament 

ha proporcionat substituts), fins que arriba el substitut, entre els mestres de 

l’escola s’organitzen i es cobreixen les substitucions i faciliten el 

desenvolupament dels dies. 

 
10. Està prevista una Junta Oberta pel proper 16/12/20, on totes les famílies que ho 

desitgin poden canalitzar, a través dels delegats, els temes de classe que 

considerin, fer aportacions, compartir inquietuds, etc 

 
D’aquesta manera, la reunió de Coordinadora es pretén que sigui una reunió 

més pedagògica, on es comparteixin temes de totes les classes amb un caire 

més transversal i enriquidor. 

 

11. La Mia comenta que l’any passat va quedar un deute pendent amb els que 



van acabar 6è, que no van poder fer la festa de comiat d’escola. 

 

12. Per altra banda, la piscina que s’ha reprès aquesta setmana, està anant molt 

bé i es valora positivament que els petits grups que s’han hagut de fer funcionen 

molt bé, es redueix el temps d’espera, i la organització afavoreix que els nens 

estiguin més tranquils i gaudeixin millor l’activitat. 

 

Es felicita a la Junta Afa la organització de la reunió i s’agraeix a tots la 

participació i assistència.  

Sense més temes a comentar es tanca la reunió. 

 

 


