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ACTA REUNIÓ FAMÍLIES DELEGADES 19-20 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data              Hora  
5 19-11-20 17.00h 
 

Caràcter Lloc 
Ordinari telemàtica     
 
 

 
 

Ordre del dia: 

 
1. Presentació famílies delegades  

2. Funcions mare/pare delegat/da 

3. Gestió casos Covid-19 

4. Pla d’educació digital de Catalunya  

5. Moodle / Zoom  

6. Festes 

7. Instal·lació cuina 

8. Sortides  

9. Inversions AFA 

10. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

 Agraïments per la tasca i funció que estan fent durant aquest curs.  

 El full on s’especifiquen  les funcions de les famílies delegades es pot trobar a la  
pàgina web de l’escola.  De manera resumida, les famílies delegades fareu el pont o 
canalització entre famílies, AFA i equip directiu.  

 

 Aquest curs, especialment, el paper de les famílies delegades es força important 
donada la situació de pandèmia, ja que sovint canalitzen la comunicació d’inquietuds 
o dubtes al respecte de la gestió de casos. 

 

 Pel que fa a la gestió dels casos relacionats amb la Covid-19, cal destacar la 
importància que les famílies informin l’escola quan es produeixi una prova PCR del 
seu fill /filla per poder omplir l’aplicació TRAÇACOVID. Quan les famílies truquen, es 
demanen totes les dades i és molt important comunicar-ho.  
Des de l’escola fem seguiment de l’evolució, però si les famílies s’anticipen i ens 
avisen, millor. Un cop es detecta el cas positiu s’activa l’engranatge del protocol i és 
en aquests casos que als grups comencen a sorgir molts dubtes. Per tant, també us 
informarem a la família delegada per poder ajudar al respecte (sobretot a nivell de no 
alarmar, assegurar que la informació que es dóna és l’adequada i poder seguir els 
passos correctament). En tot moment hem de garantir  l’anonimat del cas positiu 
(sigui infant o mestre/a) (per protecció de dades no podem dir el nom de la persona 
positiva). Tampoc s’informarà si hi ha PCR pendents de realitzar d’algun infant, 
mestre o familiars d’aquests.   
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 Videoconferències durant el confinament. Hem tingut problemes de conexió durant el 

confinament de determinats grups a causa de les característiques de la plataforma 

utilitzada. L’AFA comprarà 2 llicències Zoom per aquests casos. 

  

 Festes: a l’escola continuem fent festes i celebrant-les a nivell intern, tot seguint les 

mesures de seguretat que indiquen els protocols de Salut i Educació. Buscarem 

alternatives per poder fer petites adaptacions i obrir-les a les famílies de manera 

telemàtica. 

 

 Resta pendent la graduació de 6è del curs passat. Ens anirem adaptant a l’evolució 

de la pandèmia i tenir un detall amb l’alumnat que va marxar sense fer comiat.  

 

 Cuina: estem a l’espera de  l’equipació de la cuina per poder tenir cuina pròpia. En un 

inici seria pel Nadal però s’ha endarrerit i resta pendent de licitació.  

 

 Sortides: com a escola vam decidir esperar i no fer durant el primer trimestre. En 

funció de l’evolució de la pandèmia, veurem com gestionem les sortides del 2n i 3r 

trimestre en el cas que es puguin fer.  

 

 AFA: va fer una inversió al  pati de  Primària el curs passat i vol fer una inversió al pati 

d’infantil aquest curs.  

 

 L’escola ha fet una compra de tauletes i carros per l’alumnat d’infantil.  

 

 Moodle: intentarem que no sigui una eina residual pel confinament sinó familiaritzar 

els infants amb el Moodle. Per tant, anirem introduint tasques als diferents nivells. 

Som conscients que a les famílies hi fa falta una competència digital, domini 

d’ordinadors, de formació,etc.. i cal donar una solució per aquesta problemàtica donat 

que no ens podem trobar presencialment. Falta saber com canalitzar aquesta 

demanda.  

 

 Pla d’educació digital de Catalunya: L’equip de mestres està fent formació Moodle. La 

realitat de la nostra escola és que la xarxa wifi és molt dolenta, i estem  pendents per 

a l’actualització de la wifi. Aquesta propera setmana vindran a fer l’anàlisi de la 

situació per a l’actualització en els terminis que determini el Departament. 

  

 També restem a l’espera de la dotació de portàtils per l’alumnat de Cicle Superior que 
en el seu moment van contestar a l’enquesta (juliol 2020) que no tenien dispositius a 
casa, o bé eren compartits, o no tenien connectivitat. Es farà la dotació en  préstec.  

 

 Subscripcions a la pàgina web: hi havia problemes però ja està solucionat. 
 

 Agents cíviques: no hem fet el comunicat de les seves funcions a l’espera de que el 

realitzin des de l’Ajuntament, ja que pertanyen a Barberà Promoció .  
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Comentaris, suggeriments derivats dels precs i preguntes:  

 

- Purificadors d’aire: inviable econòmicament. Ventilem amb  les finestres obertes, 

abans i després de les classes, tot cercant l'equilibri entre la ventilació i el 

confort tèrmic i acústic. 

- Padrinets: estem buscant una alternativa (foto, video, etc).  

- Deures per Moodle: S’hauria de trobar un punt d’equilibri entre els deures en paper i 

les tasques pel Moodle.  Ho mirarem amb els diferents cicles per anar compaginant 

els dos formats. 

- Manca de comunicació amb el tutor/a al respecte: tothom té accés a la comunicació 

per Dinantia amb les mestres i poden fer arribar els seus neguits o dubtes. També ho 

poden fer a través de la família delegada si és una qüestió generalitzada.  

- Menjador: Algunes famílies comenten que pensen que  no es compleix la distància 

entre grups. En principi la logística ho permet i el pla de menjador ho contempla.  

-  Extraescolars: potser dilluns sortirà la nova normativa i avisarem dels canvis 

- Hi haurà patge real? Si, a nivell intern i controlant les mesures de seguretat.   

 

Agraïment final per part de les famílies de com s’està gestionant tota l’organització en el 

marc de la pandèmia de la Covid-19 a nivell de l’escola. L’equip directiu agraeix el 

reconeixement i la col·laboració de les famílies.  

 
 

 
Sense cap altre tema a tractar, s'aixeca la sessió amb el vist-i-plau de la director. 
 
 

El Director:                                                                    La Secretària: 
      
 
 
 
 
 
 
    Christian Àlvarez                 Carol Ventaja 
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