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A l’escola Arenal de Llevant, febrer de 2020. 
 
Assistents, 
 

P3 A Arsinoe Siguero 
Sonia Teruelo  

3r A MaAngeles Bayo 
Andrea Stalnringer 

P3 B Anabel Valdueza 
Neus Cruz 

3r B Yolanda Alba 

P4 A Montserrat Guarda 
Clara Fornells  

4rt A Yolanda Echene 

P4 B Toñi Jiménez 
Ana Rodriguez 

4rt B Esther Viñals 
Núria Domínguez 

P5 A Andrea Ros 
Lourdes González 

5è A  

P5 B Gonzalo Navabrete 
Nuria Faura 

5è B  

1r A Sergio Alonso 6è A  

1r B Carolina Bayo 
Yolanda Echene 

6è B  

2n A Teresa Garcia 
Saida Javaloy 

AFA Lara Rubiolo 

2n B Olga Juvé Vocal 
Comunicació 

Marta Martínez 

Escola Cristina Gujosa 
Lara  

Participant Javier Sánchez 

 
 
Comença la reunió a les 16:50h 
 

● Les coordinadores expliquen la nova proposta de reunions trimestrals amb 
l’escola per tal de fer arribar les queixes, propostes i felicitacions de les famílies 
que es vehiculen a través de les delegades de cada classe. 

 
● Marta Martínez, vocal de Comunicació presenta els canals de comunicació que 

hi ha a l’escola. Adjuntem el document que ens mostra. L’AFA ho comunica tot 
a través del Blog, tot el referent a l’escola i altres comunicacions com ara 
xerrades que es fan en altres llocs i assumptes d'interès per a les famílies. 

 
● Es trasllada la consulta pendent de la reunió anterior respecte a si es pot enviar 

com a recordatori a les famílies via xat whatsapp totes les comunicacions (Blog, 
Twitter, Facebook, etc). El resultat és que s’ha de recordar a les famílies que 
estiguin subscrites al blog per rebre tota la informació actualitzada. 

 
● Es demana incloure els contactes de l’espai migdia, extraescolars, etc. 
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● Es proposa de fer una infografia amb tota la informació i que estigui visible a 
l’entrada de l’escola. 

 
● S’explica que les publicacions al Blog de l’AFA que es fan més tard de les 23 h, 

l’avís de publicació arriba a l’endemà. És per això que el recordatori de Junta de 
l’AFA va arribar el mateix dia. 

 
● Es recorda la importància que tothom tingui accés al blog, ja que és el mitjà de 

comunicació de l’AFA.  
● Es demana si és possible rebre l’avís amb el títol de la publicació. Es preguntarà. 

 
● A partir d’ara 27/02, l’escola només comunicarà via BynApp. Es demana que 

recordem a totes les famílies que es baixin l’aplicació. Està disponible en 
diferents idiomes. Escola trasllada que hi ha famílies que encara no tenen 
habilitada l’App. Si no tenen la clau pot estar al correu brossa o es pot clicar a 
l’opció “he oblidat la contrasenya” introduint l’email de contacte facilitat a 
l’escola. 

● Pregunten si la carpeta viatgera desapareix. L’escola respon que de moment 
no. Fins que l’App no estigui rodant no es decidirà. 

 
● La Cristina demana la paraula per explicar temes relacionats amb comunicació: 

- Es recorda que els avisos a menjador han de ser abans de les 11 h. 
- Tot i trucar per telèfon per realitzar algun avís, si es demana d’enviar l’avís 

per mail, si us plau, fer-ho. És per seguretat. 
- La primera notificació de BynApp on es demanava clicar Sí o No, va ser un 

error. Es demanen disculpes i paciència, ja que l’escola està iniciant l’ús 
d’aquesta aplicació. 

- En les propostes d’entrevistes, si no hi ha una resposta ràpida a la data 
proposada, fer servir el paper de les comunicacions proposant cada dia  
possible i així es fa més àgil trobar una data. 

- S’ha fet un grup menjador al BynApp (Coordinació menjador) a partir de 
l’11/03 no es rebrà informació en paper. 

- A través del BynApp només es podran fer comunicacions de l’escola a les 
famílies. Les comunicacions de les famílies a l’escola es faran per email o 
per “paper d’avisos” de l’entrada. 

- Les inquietuds generals amb l’escola s’aclareixen a través de les reunions de 
les delegades i/o via coordinadores. 

- Respecte a les Crides urgents, l’escola traslladarà la sol·licitud a les 
coordinadores i aquestes al xat de delegades amb la informació. 

    
● Les coordinadores demanen que es doni marge de temps per respondre i donar 

solució als dubtes que es traslladen al xat de delegades.  
 

● Tenim assignades 34 h setmanals de monitoratge, la necessitat és de 150 h 
setmanals. Coincideix que ha marxat un infant i el Consorci retallarà 4 h més 
(quedaran 30 h setmanals). L'Escola està fent l'esforç per cobrir aquestes 
necessitats fent servir hores no lectives del professorat. Així mateix, l'escola 
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també fa temps que intenta buscar una solució amb el Consorci però no està 
rebent resposta. Per aquesta raó, s'informa que s'enviarà email a les famílies 
per explicar la situació i es demana que les famílies signin l'escrit que rebran via 
carpeta viatgera i es retorni a l’escola per enviar-los tots conjuntament i 
presentar queixa al Consorci.  
 

● FAQS per a la nova web de l’escola. L’escola demana col·laboració a les famílies 
per recollir les preguntes freqüents que any rere any ens fem respecte al 
funcionament de l’escola, les classes, activitats, etc.  

 
● Berenars solidaris. Són l’últim divendres de cada mes. Cada classe els organitza 

i és responsabilitat dels organitzadors que l’espai quedi net i recollit. Per horari, 
els mesos de setembre i juny no es fa. Restem pendents d’adjuntar el calendari 
a l’espera de confirmar quan es pugui tornar a l’escola. La propera classe que 
ha d’organitzar el berenar és P4B. 

                 
 

● L’escola ens informa que s’ha presentat el nou projecte per als propers 4 cursos 
a la comissió avaluadora i està aprovat. El presentaran properament a totes les 
delegades, ja ens arribarà el quan i el com. 

 
- 24 abril  Macro sortida per donar inici a la setmana cultural 
- 27-30 d’abril Setmana Cultural 
- 5 de maig portes obertes 

 
(DATES DONADES ABANS DEL CONFINAMENT DEGUT AL COVID19) 
 
S’obre el torn  a preguntes:  
 
P3, 3r i 2n. 
Proposen col·laboració per part de les famílies per gestionar el tema del lavabo. 

- Resposta al full adjunt de preguntes formulades al Consell Escolar. 
L’escola està gestionant el tema amb el Consorci però aquest no dóna més 
hores de servei de neteja. S’ha demanat fer una auditoria a l’empresa actual 
i ens han dit que es farà. 

 
P3A  
El lloc on es posen els gots està molt rovellat. 

- Ja s’ha canviat o es canviarà d’aquí a poc temps. 
 
P4 A 
Es planteja que l’escola estigui oberta a les famílies en dates puntuals com ara St. Jordi 
o Nadal. 
Es demana més supervisió al pati (tan de matí com d’espai migdia) en els punts més 
perillosos. 
Proposta d’incloure l’anglès abans de 1r. 
Felicitacions a l’Espai Migdia i l’acompanyament de les famílies de P3A. 
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P5  
Activitat “Ja nedo” de l’Ajuntament 

- *Resposta al full adjunt de preguntes formulades al Consell Escolar. 
 
P4  
Com funcionen els “apadrinaments” 

- Es fan activitats conjuntes acompanyades però no hi ha apadrinaments dins 
de l’alumnat. 

 
3rB 
Drive de la classe, es va començar al novembre amb molta informació i no es va 
explicar bé el funcionament. Es demana de fer servir l’agenda. 

- La professora va estar de baixa i es podria haver gestionat millor. Es pren 
nota perquè no torni a passar. 

 
3r A 
Les famílies estan ben informades del funcionament del Drive. 
Tema de la calefacció. 

- *Resposta al full adjunt de preguntes formulades al Consell Escolar. 
 
P4 B 
Es felicita l’escola per l’ordre, la neteja i la nova estètica del pati.  
Es proposa fer una recollida de diners per comprar joguines noves pel pati. 

- Quan l’escola veu que hi ha joguines trencades o en mal estat les retira i les 
renova. 

 
P4B (4rt també coincideix amb la primera consulta) 
Assetjament escolar. Quin protocol hi ha? Algunes famílies es mostren preocupades 
perquè veuen conductes agressives.  

- Qualsevol sospita de conducta d’assetjament s’ha de notificar a tutoria i 
aquesta posa en marxa el protocol que té l’escola. No esperar a notificar-
ho. 

Coronavirus. L’escola està treballant amb l’alumnat el tema i segueixen les indicacions 
del Consorci. Es renten les mans abans de dinar i es demana que es rentin les mans 
abans de sortir, les 16.30 h. 
 
4rt 
Felicitació a l’escola pel projecte en el qual les famílies podem viure en pròpia pell a les 
formigues cooperatives. 
Pregunten respecte a la música que escolten. Sembla que és a l’espai migdia.  
 
3r  
Pregunten com es gestionarà el pagament de les quotes per l’any vinent.  

- L’escola comenta que es faran canvis, ja que no és viable l’última organització.  
 
P3 A 
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Hi ha preocupació pel tendal que manca davant de P3A perquè no hi haurà ombra. 
- Es traslladarà consulta a AFA per si “El que calgui” ho té en compte. Previst 

pel 28/03 abans del confinament. 
Felicitacions a la direcció pels canvis  
 
1r 
Es felicita la bona intenció de millorar la comunicació amb les famílies. 
 
 
 
ADJUNTEM 

- RESPOSTA  A LES PREGUNTES FORMULADES AL CONSELL ESCOLAR 
 
Es dona per acabada la reunió. 


