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Acta 19/20-10
Tipus de reunió: Junta ordinària
Data de la reunió

Curs 2019-20

Acta núm. 19/20-10
19 d’abril del 2020

Hora:

22:20h-00:15h

Pío Martín, Marta Gil, Jordi Díaz, Ferran Ferran, Herena Eixarch, Nerea Palacios,
Assistents

Charlotte Beaudenuit, Manel Ibáñez, Noemí Duran

1- Aprovació de les actes anteriors (adjuntes)
2- Devolució de quotes d’acollida i d’extraescolars
3- Com afrontarà l'escola el tercer trimestre
Ordre del dia

4- Propostes per pal·liar la situació de les famílies vulnerables de l'escola
5- Canvi d'empresa proveïdora d'activitats d'extraescolars
6- Novetats del Casal d'estiu
7- Altres qüestions
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Acta 19/20-10
Tema

Informacions i acords

Responsables

Situació

1- Aprovació de les actes
anteriors (adjuntes)

- Queden aprovades.

Tots

Tancat

2- Devolució de quotes de
l’acollida i les activitats
extraescolars

- Es fa una proposta de com retornar la meitat Tots
del mes de març de l’acollida del matí i de les
activitats extraescolars.
A les famílies que facin extraescolars, se’ls
descomptarà
els
diners
de
l’activitat
extraescolar
per
pagar
la
quota
complementària de plàstica.
S’enviarà la proposta als i a les membres de la
junta per valorar-la i decidir si es tira endavant.
Es decideix fer una reunió extraordinària per
votar la proposta el dia 27 d’abril a les 22h.

En
seguiment

Tots

En
seguiment

3- Com afrontarà l'escola
el tercer trimestre
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- Les famílies rebrem l’informe del segon
trimestre properament.
- Es faran propostes d’activitats que no
implicaran nous aprenentatges. Les famílies
hauran d’entregar les propostes als i les
mestres i els mestres faran el retorn a les
famílies.
- Els infants de segon cicle faran ús del
Classroom, plataforma que ara usen els
alumnes de sisè.
- Es faran videotrucades amb l’alumnat per
mantenir la connexió amb els i les tutores.
Cada tutor decidirà la freqüència de les
trobades.
- Al web de l’escola s’ha creat un blog per
cada classe per poder compartir les propostes
amb les famílies. No està clar que s’usi aquest
recurs, ja que el Classroom és una eina més
àgil.
- Només seran avaluables les tasques de
l’alumnat de sisè segons directrius de la
Generalitat. S’ha d’assegurar que totes les
famílies tinguin un dispositiu per poder fer les
tasques, i es prioritza a les famílies de sisè,
que rebran els dispositius que son de la
Generalitat.
L’escola ha decidit cedir la resta d’equips a les
famílies de cinquè prioritàriament, tot i així hi
ha famílies d’altres cursos que encara no
tindrien les necessitats digitals cobertes.
Es proposa que l’AFA assumeixi l’adquisició
de paquets de dades i de dispositius perquè
totes les famílies de l’escola quedin cobertes.
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Per tal d’avaluar la viabilitat de la proposta, es
demanarà a l’escola el número de famílies
afectades i les necessitats específiques de
cada família.
4- Propostes per pal·liar
la situació de les famílies
vulnerables de l'escola

- S’ha detectat que hi ha alguna família a Comissió
l’escola que té problemes econòmics i que no solidària
poden comprar menjar. Es proposa constituir
una comissió que treballi aquest aspecte. La
formaran en Damià, la Charlotte, la Lucía, el
Pío i la Marta.
Es parlarà amb l’escola per saber exactament
la situació d’aquestes famílies. En primer lloc
cal saber si estan en contacte amb serveis
socials i quan es tingui aquesta informació es
decidirà el proper pas.

5- Canvi d'empresa
proveïdora d'activitats
d'extraescolars

- De moment el tema queda suspès degut a la
situació excepcional.

6- Novetats del Casal
d'estiu

- Des de la comissió d’extraescolars s’ha Comissió
demanat a Fundesplai com es gestionaran els extraescolars
pagaments tenint en compte que pot haver-hi
famílies que s’inscriguin però que finalment no
puguin o no els vagi bé mantenir la inscripció.
- Es preguntarà a Fundesplai com
solucionaran la problemàtica de les famílies
que no poden fer la inscripció online.
- S’ha proposat des de la Comissió
d’extraescolars de Baloo i de Pins que el casal
es faci a les dues escoles i no ajuntar les dues
escoles. Cal esperar la resposta de Fundesplai
i de la Generalitat ja que el casal ja està
homologat i caldria canviar la documentació.

En
seguiment

7- Altres qüestions

- Les noves matriculacions no es duran a
terme fins que la Conselleria d’Educació no
s’asseguri que les famílies que no tenen la
possibilitat de fer els tràmits telemàticament
puguin fer el procés de matriculació en
condicions d’igualtat.

En
seguiment

- L’escola està treballant en el retorn de les
quotes de sortides.
- El canvi de nom de l’AFA ja és oficial. Els
estatuts modificats ja estan diligenciats.
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Comissió
extraescolars

En
seguiment

Tancat

Comissió
econòmica

En
seguiment

Pío Martín,
Herena Eixarch

Tancat
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Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AFA Baloo
Data aprovació:
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Extraordinària 27 d’abril 2020

Sra. Herena Eixarch
Secretària AFA Baloo
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