
 

 
 

 

ORDRE DEL DIA - reunió de delegades 8/2/2021 14:30h 

 
● Benvinguda a les delegades, a la Lara com a representant de l’AFA i a la 

Cristina (direcció escola). 
● Recordatori dels canals de comunicació i altres.  
● Contestació dels dubtes, propostes, inquietuds de les famílies 

transmeses a través de delegades (quedarà per escrit a l’acta).  
● Felicitacions 
● Torn de paraula de la Lara i la Cristina 
● Elecció d’una nova coordinadora de delegades.  
● Torn de paraula 

 
 
Assistents1, 
 

P3 A Ruth Mira 
Aida Viguers 

3r A Saida Javaloy 

P3 B Montserrat Guarda 
 

3r B Olga Jové 

P4 A Silvia  4rt A Andrea Stalnringer 

P4 B Cristina Graña 
Anabel Valdueza 

4rt B Angie Bayod 
Laura Sánchez 
Víctor Benasco 

P5 A Lara Pérez 
Clara Vázquez 

4rt C Marta Lázare 
Raül Segarra   

P5 B Ana Rodriguez 5è A Teresa Vila 

1r A Sergio Alonso 
Mònica Monclús 

5è B Esther Viñals 
Núria Domínguez 

1r B Marta Vigo 
Núria Faura 

6è A Elisa Davison 

2n A Sònia Gigler 6è B Sònia Coll 

2n B  AFA Lara Rubiolo 

Escola Cristina Guijosa 
Esther 

Coordinado
res 

Toñi Jiménez 
Núria Domínguez 

 
 
S’inicia la reunió a les 14:35. 
Es dóna la benvinguda a les delegades, a les representants de l’escola, Cristina 
i Esther i a la presidenta de l’AFA, Lara Rubiola. 

 
1 Les assistents a la reunió es van recollir en el xat de la reunió virtual. És 

possible que alguna delegada no estigui al llistat si es va connectar amb 

posterioritat a l’avís. 

 



 

 
 

Es demana que a partir d’ara les coordinadores de delegades no siguin ambdues 
delegades, 
Es recorda que hi ha uns canals de comunicació amb l’escola i amb l’Afa.  
Amb l’escola penjats a les FAQS: 
https://agora.xtec.cat/escolalarenaldellevant/wp-
content/uploads/usu1505/2020/12/FAQS.pdf 
Amb l’AFA es penjaran al bloc en breu. 
 
 
Agraïments que han fet arribar les famílies: 
 

● Agraïment de l'esforç que fan els/les mestres per aconseguir que els/les 
infants visquin l'escola amb la màxima normalitat malgrat el coronavirus 
i tot l'esforç de compliment dels protocols d'actuació. (P3) 

● Gràcies a la Cristina i a l’escola per preparar la maleta d’activitats en 
un cas de confinament. Va ser de molta ajuda per continuar fent 
activitats de l’escola. (P3) 

● Agraïment a la Maria per tot el que transmet, l’acompanyament que fa 
i la relació que crea amb la classe. (P3) 

● Felicitacions a l’escola per la bona gestió del dia a dia d’aquest any, 
concretament,  durant el confinament de P4B, la ràpida reacció 
proporcionant material, activitats i videotrucades amb els infants. (P4) 

● Felicitar a l’escola per la gran feina feta durant la setmana de la ciència. 
(P4) 

● Felicitacions per l'equip directiu, mestres i AFA. (P5B) 
● Felicitacions a l’equip directiu per la gestió que està fent en aquests 

moments tan complexos (2B) 
● Felicitem als mestres per la gestió en temps tan complexes. (4rt) 
● Felicitar a l’escola  per les millores en el recolzament i seguiment quan 

els cursos han estat confinats. (6A) 
 
 
Propostes/Consultes: 
 

● COLÒNIES:   (Recopilació diferents classes) 
- Quines propostes/alternatives hi ha?  
- En altres escoles es fan amb grups bombolles, es podria fer?  
- Ens agradaria que quan es dóna una notícia estil “aquest 2021 no hi haurà 

colònies” es digui quan ja s'ha pensat en alternatives concretes. Sense 
les alternatives, l'impacte de la notícia no és massa digerible.   
 
Els arguments pels quals s’han anul·lat les colònies estan recollits al 
bynapp. Proposar alternatives avui dia és molt difícil, ja que no es pot 
sortir del municipi,  però no sabem què pot passar en un o dos mesos 
com si es podrà seleccionar o no una sortida fora del municipi o no. 
Per tant no es pot fer ara una previsió. 

https://agora.xtec.cat/escolalarenaldellevant/wp-content/uploads/usu1505/2020/12/FAQS.pdf
https://agora.xtec.cat/escolalarenaldellevant/wp-content/uploads/usu1505/2020/12/FAQS.pdf


 

 
 

Les colònies ja es feien en grup bombolles, una de les qüestions en la 
que ens recolzem per no fer-les és que al vespre en les habitacions 
que són de grups de 6 a 8 alumnes sense mascaretes i existeix 
l’intercanvi d’aerosols. L’escola vol minimitzar els riscos i mantenir 
l’escola oberta, per tant, anar de colònies és córrer un seguit de riscos 
que volem evitar. 
 

● Es farà activitat de carnestoltes? A l’escola o amb les famílies? 
 

S’ha enviat per Bynapp les activitats que hi ha previstes fer pel 

carnestoltes. 

AFA: no es farà cap activitat presencial 

 

● Penjar activitats/recursos al classroom per poder seguir des de casa. Ja 
siguin cançons, activitats online, recomanacions… 
 
Es traspassa la pregunta a les tutores corresponents. Les delegades   
del curs ho podem gestionar directament amb la tutora corresponent. 

 
● Previsió de sortides/excursions durant el curs. 

 
L’escola va organitzant les diferents sortides tenint en compte els 
projectes que es duen a terme al llarg dels mesos, dies, setmanes, el 
que fa que no es pugui fer una previsió. En funció de les motivacions 
de l’alumnat i del seu aprenentatge se selecciona una sortida o una 
altra. Ara per ara s’estan fent sortides en grup bombolla respectant 
les mesures sanitàries vigents en cada moment. 
 

● La petició que es replantegin el fumera (ulls que observen si les nenes i 
nens es porten bé). Es creu que no lliga amb el tarannà de l'escola i depèn 
massa de l'ús que en faci el mestre o el monitor. (AMB DIVERSITAT 
D'OPINIONS)  
 

Des que es va obrir l’escola s’ha dut a terme aquesta tradició catalana 

i no veiem la necessitat de replantejar-nos els ulls de fumera tot i que 

si podem parlar de quin ús  se li dóna a aquests ulls. 

 

● Les entrades a l’escola per Bac de Roda: hi ha la possibilitat de gestionar 
les files d'alumnat de manera diferent perquè en fer-la perpendicular a 
la paret envaeixen tota la cera i les famílies que ens dirigim cap a l’altra 
porta hem d'envair el carril bici amb el perill que això comporta.  
 
Divendres es va dur a terme un petit canvi modificant la ubicació de 
l’alumnat que coincideix amb infantil. Esperem a veure si millora la 
situació i si no tornarem a fer canvis.  



 

 
 

 
● El tema de l’aigua a les aules. Les nenes i els nens poden tenir l’aigua 

més accessible?, les botelles arriben a casa gairebé igual de plenes. Més 
control perquè beguin.   
 
Es traspassa la pregunta a les tutores corresponents. P4 Les tutores 
comenten que les ampolles estan damunt de la taula i podem agafar 
cada cop que volen. Se les emporten cada cop que surten al pati. I 
quan les ampolles estan buides les tornen a omplir.  
 

● Quan enviem bynapp estaria bé rebre resposta de rebuda / suposo que 
reben molts bynapps el dia, potser hi ha una funció automàtica que enviï 
llegit.../ 
 
L’aplicació Bynapp no permet donar una resposta de rebut. Estan 
arribant molts bynapps al llarg del dia i en principi els estem rebent 
tots. 
 

● En general hi ha una gran falta d’inclusió de la llengua anglesa en els 
cursos d’infantil. En aquest aspecte l’escola podria “posar-se les piles” 
El projecte educatiu de l’escola no contempla la llengua anglesa a 
infantil. Es comença la llengua anglesa a primària. 
 

● Quan van anar d’excursió a Joc Viu les nenes i els nens no portaven aigua 
ni la fruita de l’esmorzar. Se’ns hauria d’haver avisat a les famílies 
perquè les nenes i els nens haguessin esmorzat més a casa si ho 
consideràvem necessari. L’aigua és quelcom bàsic i no s’hauria d’haver 
sortit sense aigua a mà. 
 
Es traspassa la pregunta a les tutores corresponents. Les delegades   
del curs ho podem gestionar directament amb la tutora corresponent. 
 

● Quan es sol·licita algun document per omplir per part de les famílies o 
es demana que l’alumnat porti quelcom de casa, algunes vegades no s’ho 
miren i tornen de casa sense haver-los vist.  
 
Es traspassa la pregunta a les tutores corresponents. P4 Les tutores 
no miren les carpetes. Des de meitat del 1er trimestre es treballa la 
autonomia. Tutores pregunten als infants si porten alguna cosa a les 
carpetes per treballar la autonomia 
 

● Quan una nena o nen es mulla molt tenen roba de recanvi que tampoc 
es fa servir a vegades i surten igual. 
 
Es traspassa la pregunta a les tutores corresponents. P4 Les tutores 
diuen que habitualment quan un infant es mulla la roba, es canvia. A 



 

 
 

vegades el que passa es que quan van a rentar-se les mans es mullen 
les mànigues. En aquests casos no canvien roba o canvien si veuen 
que és necessari.  
 

● Plantejar a l’escola si a 1r s'ha detectat per part del professorat  
comportaments de grup que puguin fer veure que l'alumnat ho estan 
passant malament, més baralles per exemple… 
**** no s’acaba d’entendre la pregunta ***** Aclarir dubte i tractar 
directament les delegades amb la tutora. 
 
 

● Preguntar sobre el criteri de l’ús de pantalles, en especial a les tardes. 
Sembla que cada dia a la tarda veuen vídeos ja sigui de cançons, 
dibuixos, etc 
 
Es traspassa la pregunta a les tutores corresponents. Les delegades   
del curs ho podem gestionar directament amb la tutora corresponent. 
 

● Excursions. En altres escoles s’estan fent coses amb grups bombolla. 
Perquè aquí no? 
 
L’escola va organitzant les diferents sortides tenint en compte els 
projectes que es duen a terme al llarg dels mesos, dies, setmanes, el 
que fa que no es pugui fer una previsió. En funció de les motivacions 
de l’alumnat i del seu aprenentatge se selecciona una sortida o una 
altra. Ara per ara s’estan fent sortides en grup bombolla respectant 
les mesures sanitàries vigents en cada moment. 
 

● Manca de papereres al pati. No n'hi ha cap. Podem saber els 
motius? (Veure addendes)* 
 
Hi ha papereres. Potser n’hi ha poques. Al pati hi ha dos contenidors 
de reciclatge a la zona dels vestidors, als vestidors també hi ha 
papereres. És cert que tenim demanades de fa temps a manteniment 
que es torni a instal·lar la paperera que hi havia prop del galliner i es 
va trencar. 
 

● Tema sortides, no es poden fer sortides a la natura amb l'escola ja que 
les nenes i els nens amb les famílies no poden? 
 
L’escola va organitzant les diferents sortides tenint en compte els 
projectes que es duen a terme al llarg dels mesos, dies, setmanes, el 
que fa que no es pugui fer una previsió. En funció de les motivacions 
de l’alumnat i del seu aprenentatge se selecciona una sortida o una 
altra. Ara per ara s’estan fent sortides en grup bombolla respectant 
les mesures sanitàries vigents en cada moment. 



 

 
 

 
● Els torns de pati, cada quant els hi toca anar a un parc? No es poden fer 

més sortides a l'exterior? Estan molt limitats al pati 
 
Hi ha 13 torns de patis. Cada curs surt 5 vegades a fora el parc. Per 
sortir al parc es requereix més adults perquè es contempla com una 
sortida i això ens limita les possibilitats de sortir més, ja que són 13 
grups i tots han de poder gaudir de la possibilitat d’estar a dins i a 
fora de l’escola. Recordem que tenim dos parcs i hem de continuar 
mantenint les distàncies de seguretat i altres mesures anticovid, 
complint tot això l’escola fa 13 patis dels quals 5 es fan a fora, això 
vol dir que un grup surt 5 vegades en les 13 rotacions de pati. 
 

● Preocupació pel poc moviment físic que fan les nenes i els nens a l'escola. 
Sense poder córrer al pati a les hores que tenen lliures, crec que haurien 
de buscar alguna alternativa 
 
L’escola ha de complir les mesures sanitàries anticovid i aquestes 
especifiquen com s’ha de distribuir l’alumnat al pati. Seguint aquestes 
indicacions i dins dels espais dels quals l’alumnat disposa intentem 
que trobin el moviment i la despesa d’energia. Dit això si entre les 
famílies hi ha propostes per millorar aquest moviment dins de les 
mesures sanitàries seran benvingudes. 
 

● Tema entrada patinets a l'escola. Jo penso q alguna opció hi hauria. 
 
La resposta està al pla de reobertura d’inici de curs. És una mesura 
sanitària que ens ve donada per minimitzar els risc de contagis a dins 
del centre, no poden entrar les bicicletes, els patinets ni els cotxets 
a data d’avui.  
Aquí les coordinadores demanarem a través d’un missatge als xats que 
les delegades d’infantil recordin a les famílies que no es pot entrar 
amb patinets ni cotxets (ja que són les úniques famílies que entren a 
recollir als infants dins l’escola). 
 

● S'hauria  de poder deixar les bicicletes a dins de l'escola. Si es van posar 
palès per als patinets també s'hi haurien de deixar posar bicis. 
 
La resposta està al pla de reobertura d’inici de curs. És una mesura 
sanitària que ens ve donada per minimitzar els risc de contagis a dins 
del centre, no poden entrar les bicicletes, els patinets ni els cotxets 
a data d’avui.  
 

● Moltes famílies agrairíem més comentaris amb indicacions en els treballs 
que el professorat torna per poder saber on s’ha comès els possibles 
errors i aprendre d’ells.  



 

 
 

 
A l’escola es fa avaluació formativa i formadora, és a dir, durant el 
procés de l'aprenentatge de l’alumnat el professorat fa les 
correccions i devolucions perquè l’alumnat sàpiga on s’equivoca i com 
pot millorar. L’objectiu de l’escola és que sigui l’alumnat qui rebi les 
correccions i devolucions per part del professorat.  
 

● Proposta/saber si l’escola  fan visites als instituts adscrits amb l’alumnat 
de 6è. 
 
En situació normalitzada es feia una visita a l’institut. Enguany amb 

la situació pandèmica no es farà visita a cap institut amb l’alumnat. 

 

Víctor de 4rt demana aclariment sobre les entrades i sortides per Bac de Roda. 

La Cristina especifica que s’està duent a terme el canvi amb el grup de segon i 

si funciona bé es farà amb altres grups. 

També demana per altres qüestions que no han tingut resposta ja que es van 

fer arribar quan s’havia traslladat les preguntes a l’escola i es passen a 

respondre a continuació: 

● Neteja dels lavabos i educació sobre l'ús de lavabos comunitaris. Hi ha 

molts nens i nenes que surten de l'escola i que han de córrer cap a casa 

perquè no han tingut temps d'anar al lavabo (inclús per pipi). Diuen que 

és impossible fer caca a l'escola, tant per com estan els lavabos de bruts 

(excepte si acaben de netejar-los) com per la manca de sensibilitat dels 

q esperen i es posen a colpejar les portes. (Personalment vaig fer aquest 

comentari quan es parlava de reforçar  neteja i  crec que fa falta més 

conscienciació i educació al respecte dels espais comuns i dels moments 

"d'intimitat" i respecte per els demés als lavabos. Crec q els tutors 

podrien fer una bona tasca si ho treballen 1 cop al trimestre).  

Al desembre es van habilitar dos lavabos més a la segona planta. 

També s’ha demanat al Consorci habilitar un lavabo existent a 

l’habitació de material (magatzem) pels espais del pati. Aquest lavabo 

s’ha descobert fa poc. Més que mai els lavabos estan nets i 

desinfectats, es netegen tres cops cada dia. Pel que fa a la intimitat, 

ara per ara, les mesures covid no permeten que hi hagi més de dos 

alumnes a la vegada al lavabo, han d’esperar fora. Tot i això l’escola 

aposta per continuar treballant amb les nenes i els nens tot el tema 

de la higiene i la cura dels espais. 



 

 
 

● Restabliment del servei de préstec de la biblioteca de l'escola. Hi ha 

previsió de reactivar-ho el més aviat possible?  

Tal i com diu al pla de reobertura en l’apartat de desinfecció i neteja 

de l’escola. Cada vegada que un grup bombolla utilitza un espai, abans 

de ser utilitzat per un altre grup aquest espai ha de ser desinfectat. 

A data d’avui hi ha dues persones que es dediquen a la desinfecció 

d’espais que els 19 grups (grups bombolla) fan servir i necessiten. 

L’horari d’aquestes persones no és suficient per desinfectar tots els 

espais i hi ha espais tancats com la biblioteca, l’aula d’invents, les 

dues aules de ciència i la ludoteca a la que normalment va l’alumnat 

d’infantil dues vegades ara només poden anar una. A aquesta situació 

s’hi ha de sumar el fet que el préstec el feien les famílies (comissió 

de biblioteca) i ara no poden accedir al centre per mesures sanitàries. 

En aquestes circumstàncies no es pot obrir el servei de préstec. 

 

● Enguany no hi haurà jornada de portes obertes per veure els projectes i 

la feina de l’aula. Es pot valorar la possibilitat de tindre una reunió online 

entre famílies i tutoria perquè ens expliqui com evoluciona la classe, els 

coneixements que van adquirint, etc.? 

Sí que s’ha fet jornada de portes obertes al primer trimestre i es farà 

al segon trimestre. Degut a la situació pandèmica actual l’escola ha 

fet un gran esforç per fer portes obertes virtuals per tal de que les 

famílies puguin veure les feines que s’estan fent. Per tant no està 

previst fer cap reunió amb les famílies sinó continuar amb aquest 

format virtual. Les portes obertes per a les famílies noves que es farà 

al mes de març també serà en format virtual. 

 

● Ens ha arribat per part d’una alumna que hi ha persones de l’Institut que 

no porten mascareta. Es pot tractar aquest fet amb la direcció de 

l’institut?, coincideixen amb l’alumnat de l’Arenal? 

El professorat d’educació física ens diu que en horari lectiu i mentre 

l’alumnat està realitzant les activitats d’educació física no hi ha cap 

alumne de l’institut sense mascareta. 

 

● Seguiment de tasques: Durant el curs algunes famílies ens han dirigit 

dubtes sobre quines tasques del classroom eren obligatòries, quines 



 

 
 

s'havien de fer a casa i quines a classe, si hi ha treballs de grup que s'han 

de fer fora de l'escola per videoconferència (amb el problema que això 

suposa per quadrar horaris), ... Parlant amb el professorat, la gran 

majoria de tasques són per fer a classe. Unes poques es poden avançar, 

voluntàriament, a casa (per exemple els treballs de grup que no s'acaben 

a classe). I només en ocasions puntuals hi ha tasques obligatòries per fer 

a casa. Pensem que si s'informa a les famílies d'aquesta forma de 

treballar i via agenda s'apuntés clarament el que és obligatori, tots 

aquests dubtes quedarien resolts i no es crearan malentesos. 

Un dels puntals de l’Arenal de Llevant és l’autonomia, per això qui ha 

de ser responsable i qui ha de tenir la informació de les activitats que 

són obligatòries o optatives és l’alumnat. Tot i així revisem amb 

coordinació aquest punt. 

 

Sònia Coll, de 6è, demana la paraula per demanar que hi hagi més retorn a les 

famílies de les correccions dels treballs. 

No estan d’acord en que hagin sigut les famílies les que han hagut de comunicar 

que enguany no es poden fer les colònies de tancament de cicle. Pensen que és 

una sortida molt esperada per part de tot l’alumnat a més de ser un tancament 

de cicle i on algunes de les companyes s’acomiaden. Per això creuen que 

l’escola s’hauria d’haver implicat en la comunicació d’aquest fet.  

Pren la paraula la Cristina per recordar que quan es posen tasques no són 

voluntàries. Es recorda que les tasques són obligatòries. Quan part de l’alumnat 

no les fa la tasca pedagògica se’n veu afectada així com el ritme 

d’aprenentatge de la classe. 

Es pregunta si les tasques del classroom són obligatòries. La Cristina respon que 

es el professorat qui comunica a les nenes i nens quines tasques són obligatòries 

i quines no. 

Sonia Gigler, 2n, demana si es poden fer les reunions en castellà ja que ella no 
entén molt bé el català. 
 
Es dóna la paraula a la Lara, presidenta de l’AFA. les preguntes traslladades a 
l’AFA queden respostes per escrit a continuació: 
  

● MENJADOR.  Preocupació amb el menú diari. M’agradaria fer una 

suggerència, que quan el primer plat sigui verdures (mongetes, bròcoli, 



 

 
 

etc.) es pugui complementar amb un segon diferent. Hi ha moltes 

queixes de les famílies perquè els més petits només mengen pa més d’un 

dia a la setmana.  

 

El menú l'elabora l'empresa Cuina Justa i és supervisat per la comissió 

amb l'ajuda dels inputs que ens dóna Closques. El menú es basa en les 

recomanacions de la Generalitat per l'elaboració dels menús escolars. 

Es parla amb Closques per saber com va cada dia de menú, sempre hi 

ha quelcom que costa més que d'altres, però en general no ens han 

transmès cap problema a excepció del que hi va haver amb les 

hamburgueses vegetals que ja s'han tret dels menús.  

 

● Les monitores del menjador. Com solucionen i gestionen els conflictes 

amb els alumnes? 

 

Traslladem la pregunta a Closques 

 

● Moltes famílies desitgen tenir l'opció de iogurt ensucrat o de sabors. 

Important la quantitat de iogurts que es llencen. 

 

Les decisions es prenen dins de la comissió. Es va parlar i es va votar 

el canvi de iogurt ensucrat a no ensucrat. Les recomanacions de la 

Generalitat així ho aconsellen també. 

És cert que per evitar malbaratament s'està mirant la possibilitat de 

canviar a iogurt líquid que serà menys àcid i més fàcil de prendre per 

l'alumnat. 

 

● També hem rebut molts comentaris pel que fa al menú; quan hi ha 

hamburguesa vegetal que no hi hagi verdura, ja que segons ens traslladen 

de vegades no mengen. Important: ningú qüestiona ni la qualitat ni el 

valor nutricional. 

 

El menú l’elabora l’empresa Cuina Justa i és supervisat per la comissió 

amb l’ajuda dels inputs que ens dóna Closques. El menú es basa en 

les recomanacions de la Generalitat per l’elaboració dels menús 

escolars. Es parla amb Closques per saber com va cada dia de menú, 

sempre hi ha quelcom que costa més que d’altres, però en general no 

ens han transmès cap problema a excepció del que hi va haver amb 

les hamburgueses vegetals que ja s’han tret dels menús. 

 



 

 
 

 

● Les entrades/sortides per Bac de Roda: Transmetre a les famílies que no 

seguin o formin grups a l’aparcament de bicis perquè és impossible 

aparcar per portar els nens a l’escola. ¿Ens podeu ajudar des de l’AFA? 

¿Fem Barri? (Veure addendes)* 

 
AFA ha demanat a l’Ajuntament que desplacin l’aparcament de bicis 
cap al centre del carrer, però han contestat que de moment no és 
possible.  
 

● Extraescolars. Si un grup classe no arriben a ser 8 inscrits si hi ha la 

possibilitat de fer-la amb un cost afegit? Quin seria aquest cost? 

 

El grup de famílies es pot posar en contacte amb Closques per 

plantejar el dia i l’horari que aniria bé. S’ha de mirar capacitat del 

pati, ja que ara s'està fent servir per a les extraescolars mogudes i un 

parell d’esports. També s’ha de mirar el nombre d’alumnes per poder 

calcular el preu. No és el mateix els costos per 7 alumnes que per 4. 

 

● Espai migdia= ja que ara no poden fer la majoria d'extraescolars si seria 

possible fer alguna activitat com anglès dins l'espai migdia respectant el 

grup classe/ bombolla. 

  

Al migdia no es fan extraescolars.  

 

● Sobre l’espai migdia, quant temps dediquen a pintar, potser podrien fer 

propostes més lliures (dibuixar en paper en blanc) o treballar més les 

imatges que es fan servir per , que siguin més interessants i que 

enriqueixin la imaginació dels infants (s’ofereix a buscar imatges si fa 

falta. Ángela mare Pau P4A). 

 

Cada classe té la seva caixa on hi ha diferents opcions: papers, colors, 

corda per saltar... Es pot parlar amb Closques per veure més opcions. 

 

● Es farà activitat de carnestoltes? Amb les famílies? 

AFA no farà res presencial per carnestoltes.  
 

La Lara recorda de la importància dels canals de comunicació per tenir una 

resposta ràpida i concreta. Es penjarà al bloc de l’AFA un document explicatiu 

sobre els canals de comunicació amb l’AFA. 



 

 
 

Recorda que cada mes hi ha una Junta de l’AFA on hi ha les vocals de les 

comissions i està oberta a totes les famílies sòcies de l’AFA. S’anima a la 

participació de les Juntes. 

 

La Lara explica que quan hi ha més d’una família preocupada o interessada per 

alguna qüestió o problema concret, quant més mails es rebin sobre aquesta 

qüestió millor, per poder saber quin és l’abast del problema i poder proposar 

l’actuació més acertada. Demana a les delegades, com a transmissores de la 

informació, fer saber amb exactitud aquesta informació per donar una bona 

resposta. 

 

Demana que a les reunions de delegades també hi hagi les representants de les 

comissions de l’AFA. I que hi hagi més comunicació directa entre delegades i 

representants del Consell Escolar. 

 

Pren la paraula la Cristina, directora de l’escola. Demana a les delegades que 

transmetin a les famílies la gratitud per la feina feta, l’escola està mantenint 

molts grups de manera presencial i això és gràcies al treball en equip. A data 

d’avui hi ha quatre grups confinats i això és resultat d’un treball en equip, 

traslladem l’agraïment de l’escola a les famílies i que el segon trimestre sigui 

tan bo com el primer. 

 

Es demana una nova coordinadora de delegades. S’ofereix la Saida Javaloy, de 

3r i més tard la Iris Moalem de P5. Així seran tres coordinadores, junt amb la 

Toñi Jiménez. 

 

Tanca la reunió la Toñi Jiménez agraint la participació de totes i tots a les 

15:50h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Addendes: 

Pregunta que ens fan arribar al acabar la reunió: 

 

● Es poden fer les “ordres del Carnestoltes”. Són divertides i senzilles i ara 

que en temps de covid no es poden fer moltes coses animarien a 

l’alumnat. 

El tema de del disfresses, com es dona una consigna vaga les nenes i nens 

porten la disfressa comprada. Es poden fer a l’escola i així segur que serà 

una disfressa feta i així no es carrega a les famílies amb la feina. així 

també poden anar totes iguals a la rua. 

 

L'escola, en el seu projecte educatiu de centre té com a prioritat 

recuperar totes aquelles tradicions catalanes que no estan del tot 

instaurades en la societat. En Aquest cas, carnestoltes és una festa 

que té molt de ressò i hi ha moltes activitats relacionades amb el 

carnestoltes al barri. En el seu moment, el claustre dedicava moltes 

hores en aquesta festa deixant de banda el tema curricular i va es va 

prendre la decisió de reduir la dedicació d’hores al carnestoltes en 

benefici a les activitats que hi ha ara vigents. Les “ordres boges” es 

va decidir que no es fan però si el berenar de dijous gras i la desfilada 

del dia de carnestoltes. Pel que fa a les disfresses, també ha estat un 

tema molt parlat dins del claustre. El que vol l’escola és potenciar al 

màxim la creativitat de l'alumnat i per això no es decideix quina 

disfressa ha de portar cada classe, volem que totes les alumnes puguin 

decidir quina disfressa porten. Quan l’escola parla de disfressa tant 

pot ser quelcom que vagi de cap a peus o bé portar un element 

representatiu de la disfressa. El fet de cada alumna pugui decidir com 

vol anar disfressada fa que es pugui posar d’acord amb altres 

companyes i companys i amb famílies de manera que es potencia la 

cohesió entre l’alumnat i les famílies. 

 

 

Papereres. S’han instal·lat tres papereres de plàstic a fora del pati i l’escola 

està esperant que des del Consorci es vingui a instal·lar tres papereres fixes 

metàl·liques. 

 

 

Després de la reunió s’han organitzat les entrades per Taulat. Es deixa  

reflectida a l’acta les propostes d’entrada per als diferents cursos que entren 



 

 
 

pel carrer taulat. Cal remarcar que l’ÈXIT D’AQUESTA ORGANITZACIÓ DEPÈN 

DE: 

- LA PUNTIALITAT DE LES FAMÍLIES EN L’HORA D’ENTRADA 

- EL RESPECTE EN L’ORGANITZACIÓ I EL DISTANCIAMENT 

 

Per a l’alumnat de 6A, 6B, 4B i 4C que entra a les 8:45 per Taulat:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Per a l’alumnat de 1A i 1B que entra per Taulat a les 8:50: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Per a l’alumnat de P5A, P5B, P4A i P4B que entra per Taulat a les 8:55: 

 
Per a l’alumnat de P3A i P3B que entra per Taulat a les 9h: 

 


