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Acta de la Coordinadora 

Data: 09.02.2021 

Hora: 21h 

Assistents:  

Escola: Mia Agramunt, Gisela Cabré, Josep Anton López, Elena Alquézar. 

Junta: Montse, Marta, Bàrbara, Eli, Eva, Carla, Noemí, Xalesta, Núria. 

 

Odre del dia 

 

1. Benvinguda i presentació. 

2. Joc de coneixement de l’escola. 

3. Resposta a les preguntes i propostes. 

4. Mares del Consell Escolar. 

5. Altres informacions. 

 

 

 

1. Benvinguda i presentació coordinadora. 

 

La Coordinadora és un espai per parlar de preguntes i propostes relacionades 

amb l'escola i el projecte pedagògic. 

 

Hi ha alguns temes que heu parlat a les classes que, com són del menú de migdia, 

els parlarem a la propera Afa oberta del 10 de març a les 21h. I ja que estem 

parlant del menú, us recordem que el menú d'aquesta setmana ha canviat per 

no tenir truita el mateix dia dues vegades. 

 

Des de la junta llegirem les preguntes que ens heu fet arribar. Les hem ordenat 

per temes, no per classes. Alguns temes sortien a més d'una classe. Si quan llegim 

la pregunta les delegades que heu portat aquest tema voleu dir alguna cosa o 
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corregir-nos, endavant, feu-ho directament. I si després de la resposta de l'escola 

us queden més dubtes, a les delegades o a qui sigui, ho dieu també. 

I també podeu anar escrivint al xat, i anirem responent. 

 

Després de les preguntes que han sortit a les classes i que us vam fer arribar en el 

correu de divendres, serà el torn de les mares del consell escolar. 

 

 

2. Joc de coneixements de l’escola. 

 

Abans de començar, però, hem preparat un kahoot per veure el nostre nivell de 

coneixement de l'escola. Qui guanyi rebrà una samarreta dissenyada per 

l'alumnat de 6è que marxa aquest any de l'escola. 

 

En aquests moments tenim problemes per inciar el joc així que comencem amb 

el recull de preguntes i hi tornem en una estona. 

 

 

3. Resposta al recull de preguntes i propostes. 

 

El primer que volem fer com a famílies és agrair a l'escola el seu esforç en aquesta 

situació tan complicada i fer que els infants gaudeixin aprenent.  

 

El segon ja és l'educació per cicles... 

 

Jo això ho trauria perquè ho deia al PDF però no ho vam dir a la reunió. 

 

Des de l’escola hem decidit agrupar les preguntes per donar-ne resposta. 

Recordem que tant a l’inici de curs com a totes les reunions d’aula ja es va 

explicar en què consistia l’escola cíclica. Ho tornarem explicar i farem un retorn 

de l’experiència fins ara. 

No es repeteixen matèries. Quan hi ha diferents cursos, l’àrea està adaptada al 

cicle.  

 

Els objectius fixats en el currículum hi apareixen per cicle, no per curs. Perquè el 

nen té aquest temps cíclic per adquirir els coneixements, per poder respectar el 

ritme d’aprenentatge de cadascun d’ells. Cada infant continua on s’ha quedat 

el curs anterior. Quan acaba un curs es fa una avaluació de cadascun d’ells. A 

l’inici del curs els mestres de cada grup fan els traspàs d’aquesta informació als 

nous mestres, a més adjunten l’acta d’avaluació. 

 

En Josep Anton ens explica com ho estan vivint des de l’escola. 
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En el recull què hem fet amb els companys ens fixàvem en com havien 

reaccionat els nens i nenes, com vèiem aspectes d’aprenentatge que es 

generen a l’aula, i què ens ha suposat als mestres treballar cíclicament. 

 

És l’any del canvi, que ens ho hem trobat sobtadament, passem del dol 

d’haver separat grups a descobrir que grans i petits poden aprendre els uns 

dels altres. Cada any hi haurà canvis dels grups.  

 

El currículum parla de manera globalitzada per cicles a primària, i de manera 

global a infantil. Aprenem de manera circular no lineal. Cada criatura ho fa 

de manera diferent. Els que tiraven més marcaven la línia de fer. Comprovem 

que dóna tranquil·litat a tots els nivells, els que tiren menys estan més tranquils 

perquè tenen ajuda dels que tiren més, és un aprenentatge cooperatiu. 

 

Abans treballàvem cada mestre en la seva aula, ara compartim més entre 

classes. 

 

A cicle infantil, es respecta molt el ritme de cadascú. És més enriquidor 

conèixer nous companys. 

 

A cicle inicial. Va implicar un cert desconcert, però ha servit per guanyar 

habilitats socials i trencar etiquetes, 

 

A cicle mitjà és molt enriquidor perquè donem més temps per preparar les 

classes. Treballem els mateixos conceptes però des del plantejament de cada 

classe. Valorem molt positivament com han encaixat la divisió i la reagrupació 

dels grups. 

 

A cicle superior, aquest any, les samarretes són dissenyades per 5è i 6è. Tenen 

facilitat per explicar-se coses entre ells. Que hi hagi diferència d’edats és 

enriquidor perquè hi ha diferents aportacions en funció del nivell maduratiu. 

 

Aquest any és de traspàs de canvi de tipus d’escola. Els mestres estem molt 

contents de treballar en cicles, n’estem gaudint molt. És un repte per nosaltres 

molt engrescador. 

 

Treballem les diferents matèries a través dels projectes. Aquestes eines ens 

ajuden a crear pensament, i pensament crític. 

 

Per elaborar les maletes de préstec dels diferents cicles ens ha portat a 

barrejar una sèrie de llibres el que permet als grups tenir més varietat de llibres. 
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Nosaltres en parlem molt, perquè els canvis comporten haver de parlar-ne 

molt, però al cap i a la fi el canvi no ho ha estat tant. 

 

Després de parlar de l’escola cíclica en general i de l’experiència a dia d’avui 

es passa a respondre temes més concrets. 

 

Aquests desdoblament es podran fer mantenint la ràtio?  

Dependrà de la plantilla del proper curs, aquest any tenim 3 mestres més pel 

Covid. L’any que ve veurem si podem mantenir o no el nombre de grups.  

 

Es consultarà a les famílies per fer grups?  

En principi no. Quan fem la tria tenim en compte moltes coses, informe, traspàs 

entre mestres, etc. A la reunió de final de curs se’n podrà parlar. Demanem que 

confieu en nosaltres. 

 

L’Elena ens parla de temes més específics de cicle superior: 

 

Neguit del pas a institut, s’assoleixen les competències?  

Es fa treball de cicle. Els de 6è específicament han d’acomiadar la primària. 

Abans fèiem portes obertes presencials, on els alumnes de 6è hi tenien un 

paper important (és així), ara no es pot fer però estem organitzant portes 

obertes virtuals que les faran ex-alumnes que ara fan 1r d’ESO. 

 

Pel que fa a les proves per competències, fem treball d’aula, parlem del tipus 

de prova, perquè sàpiguen què trobaran però no fem treball memorístic. Els 

donem eines per fer-les front. Si detectem que algun aspecte no acaba de 

sortir, hi posem el focus i ho treballem més intensament.  

 

Treballem la motivació per aprendre perquè quan arribin a l’institut continuin 

amb aquesta motivació. 

 

Ús del llapis:  

Nosaltres creiem que s’ha de distingir els títols. Els textos escrits i matemàtics 

permeten elaborar, reelaborar, corregir, esborrar, creiem que el llapis és una 

bona eina i una font d’aprenentatge. També es té en compte les preferències 

de cada nen. Així com també utilitzem l’ordinador. Fem ús de les diferents 

eines. 

 

 

Seguim amb altres temes recollits per les delegades. 



 

5 
 

 

LECTOESCRIPTURA: 

 

Tenim molt clar com es fa, que es comença el procés a P3, amb lletra de pal 

perquè és el més fàcil. Però és un procés que dura tota la primària. Fomentem 

que tinguin ganes de comunicar i escriure. 

 

Hi ha articles on parla dels diferents tipus de grafia. Nosaltres les volem combinar 

totes. La lligada és important per la relació del moviment de la mà amb el 

pensament. Quan ja la saben fer la volen deixar de fer i passar a la d’imprenta. 

Les coses no es fan perquè si, es fan perquè s’han pensat molt prèviament. Primer 

treballem amb la lletra de pal (infantil), després la lletra lligada (1r i 2n) i a 3r i 4t 

fan unes barreges amb lletra d’ordinador. 

 

Ens hem d’esforçar més amb la ortografia. La rapidesa i la immediatesa fan que 

no repassin els possibles errors. Nosaltres creiem que l’error ens fa aprendre i per 

això també ens agrada fer ús del llapis. La presentació també és important.  

 

En el xat una mare expressa el seu neguit perquè potser no es té prou cura en les 

presentacions i semblen treballs de cursos inferiors i l’escola respon que el que 

més valoren és el fons dels treballs, el que volen dir les criatures, que s’expressin i 

comuniquin, i és aquí on posen el focus. 

 

PISCINA 

 

En temps de pandèmia van al mateix vestuari nens i nenes. Agraïm a les famílies 

que ens informen quan un nen o nena ho viu malament perquè ho treballem 

individualment. Ho parlem amb el nen o la nena. Sabem que quan el cos 

comença a canviar hi ha nens i nenes que no els agrada mostrar o compartir. 

 

 

CONFINAMENT (Com treballem durant confinament) 

 

Ho fem com podem. Els mestres ens estem intentant posar al dia en molts 

aspectes de forma grupal. 

 

Quan és un sol nen, aquest es connecta a la classe que està funcionant amb 

normalitat. Quan és un grup confinat no farem classe virtual en horari escolar 

complet perquè no va amb la nostra manera de fer.  
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A cicle infantil, els infants han d’estar acompanyats d’un adult quan entren al 

Classroom. Però no cal patir perquè no es farà cap examen. Entenem les 

dificultats de cada casa. Quan tornem a classe ja ens posarem tots al dia.  

En situació de confinament la dedicació del claustre és altíssima. S’han de 

plantejar un altre tipus d’activitats i és molt més complicat que quan hi som 

presencialment. 

 

 

MOS: 

 

Coincidir dos dies seguits sense portar mos va ser una casualitat.  

 

 

MASCARETA: 

 

Mascareta a l’auditori. Va ser un cas puntual. Vam creure que l’havíem de posar, 

perquè agafem un autocar, a l’auditori demanaven que portessin mascareta 

posada. I creiem que si compartim espai amb una altra escola l’hem de portar 

posada. 

 

 

SORTIDA: 

 

Pel que fa a la manera de sortir no podem fer files cap a la residència. No ens hi 

podem posar perquè estaríem ocuparíem el seu aparcament. 

 

 

JORNADA INTENSIVA DURANT TOT EL CURS: 

 

Per ara no ho veiem clar. Les escoles que ho fan tenen programes de 

l’Ajuntament de suport, les famílies tenen alternatives on poder portar els nens 

quan acaba l’horari escolar. 

 

 

4. Mares del Consell Escolar. 

 

Les mares del Consell Escolar (Magdala, Marta, Rozenn i Laura) volem explicar 

el funcionament de les mares del Consell. Quan se’ns convoca a les reunions 

del Consell, si alguna família ens transmet algun comentari o inquietud el 

transmetem al Consell. S’elabora un acta i es penja un resum al web.  
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Aquest any s’hauria d’haver renovat dues de les conselleres però donades les 

circumstàncies s’ha ajornat aquesta renovació de manera excepcional a 

totes les escoles. 

 

 

5. Altres informacions 

 

Les portes obertes d’aquest any seran virtuals. Hem demanat ajuda a alguns 

pares per fer un vídeo ruta de l’escola. Els dies 16 i 26 es faran aquestes portes 

virtuals. No podrem donar la carpeta com fèiem habitualment. Hem demanat 

ajuda a una mare per penjar-la. Hi haurà un correu electrònic. Un pare de la 

comissió de comunicació ens ha preparat un formulari i un codi QR per portar 

a les Llars d’infants perquè les famílies puguin entrar al nostre web. Una família 

de P3 podrà explicar la seva experiència del primer any a l’escola. 

 

Hi ha alguna manera de veure aquest vídeo les famílies que estem a l’escola?  

Si, però abans de les portes obertes no.  

 

També tenim pendent el vídeo de la cantada de Nadal, quan ens arribi el 

compartirem. 

 

S’agraeix l’assistència a les famílies i es dóna per tancada la sessió. 

 

 


