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Índex

Ordre del dia:

- xarxes socials
- documentació
- tríptic
- repàs comissions
- Acordar les infos que passem via Delegats
- mural

Reunits

Nuri Morera

Ivanna Vallespín

Cristina Puig

Jesús Ríos

Magda Alemany

Tanit Gonzalez

Nia Rodríguez

Kathy Bueno

Miquel Fernández

Antonio Arcos

Jose Roldan

Andrés Merizalde

Intervencions i temes del dia

1.Documentació

Pendents de respostes per part de l’admintració.

2. Comissions

2.1 Comunicació

S’ha creat la comissió de comunicació. Amb persona ja participants de l’AFA.
La comissió es planteja en tres potes:
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1. Xarxes socials
2. Documents: revisió i generació de contingut
3. Web

Les persones que en formen part s’han dividit les tasques.

S’ha iniciat recorregut a les xarxes socials: Instagram i Twitter.

El perfil de què volem que siguin les xarxes: promocionar aspectes de l’escola, de
l’afa i activitats que es facin a Terrassa.

Hi ha pendent una reunió amb l’escola per poder establir col·laboració amb la
comunicació a xarxes socials.

Es planteja el com passar la informació a les famílies, i fer ús del Telegram via
canal informatiu. El que es té amb el xat actual de delegats/des de whatsApp és
que és bidireccional. EL de Telegram es planteja com a canal unidireccional. Es
comenta que és una xarxa que té una protecció i ús de les dades més adequada
que el WhatsApp.

Publicitar xarxes a la web. L’Andrés entra a la reunió i ens comenta que es podria
linkar instagram a la web sense cap tasca afegida. Pel que es decideix que es faci.

Tríptic. Fer impressió de 30 tríptics en paper.

Web: Mirar d’actualitzar-la i veure com es podria ordenar una mica les
informacions.

2.2 Convivència

S’està demanant pressupostos per a la xerrada de l’últim trimestre - bullying.

Tríptic Acollida P3: com inscripció Acollida Matinal, Extraescolars, Com fer-se soci/a,
Canguratge per les reunions, ...

Quina informació es passa pel xat de delegats/des? Els missatges que no estiguin
obertament relacionats en una comissió i que es consideri d’interès de les famílies?

En cas que no sigui informació directament d’una comissió s’acorda ques pugui
generar debat al xat general de l’AFA que la decisió s’acabi tancant per votació si
s’escau al xat de la Junta.
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2.3 Menjador

La setmana passada es va fer la primera inspecció.

Es van anar a tots els nivells.

P3: algun cas puntual on no s’està descansant. És un tema complex. No sembla
que tingui solució. Són casos complexos de gestionar.

P4: sembla que el clima és correcte en general.

P5: no es va trobar una atenció correcte. Una aula amb 15 infants, una educadora i
5 NEE. Es vol demanar a la propera reunió amb l’empresa explicacions.

A nivell general hi ha una falta de monitoratge amb el tema dels grups bombolles,
ja que no poden rebre el suport entre monitoratge del grup del costat. I l’atenció
als infants de NEE és inexistent.

No s’està fent activitats programades. I el dia de pluja han de compartir un mateix
monitoratge per varies classes… I com que no hi ha activitats planificades agafen el
material de l’escola, de l’aula en la que es trobin. Provocant desordre i incomoditat
a l’escola.

Es va trobar la incoherència de que els infants es passin el dia amb la mascareta
posada, i que al menjador de cop es trobin varies aules i sense mascareta
(evidentment, perquè cal menjar) i sense distàncies de seguretat.

S’ha de fer el buidatge de l’enquesta de valoració del menjador. Es comenta que
seria interessant poder-la passar cada any a tall de valoració anual, fer-ho a
mitjans de curs.

Queixes: s’ha rebut una sobre el tema que els iogurts no siguin amb sucre. L’any
passat es va buscar la forma a nivell individual. Es va demanar a l’empresa que es
resolgués a nivell general. El tema va quedar penjat amb el confinament. El que es
va aconseguir és que posessin al menú que el iogurt és ensucrat, com a mínim les
famílies tenien la informació.

Es reenganxa el tema de nou.

2.4 Tesorería

TPV Escola. S’ha passat a extraescolars perquè compari si surt a compte. Es diu
que ok.

2.5 Carnestoltes

Res a destacar.
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2.6 Festes

S’ha acabat de recollir les flors per a l’associació de comerciants del barri, que
serveixen per a decorar el barri per celebrar la Primavera.

S’està parlant amb l’escola per fer alguna cosa sobre Sant Jordi. Es planteja un
Taller de Contes.

2.7 Extraescolar

S’estan valorant les activitats per al curs que ve, 2021-2022, amb les empreses.
Estan les activitats obertes.

Sembla que de cara al curs que ve es generant noves despeses tipus llicències per
segons quins activitats.

2.8 Consell Escolar

Res a destacar.

2.9 Mobilitat:

S’està treballant en el concurs que es vol fer des de la comissió de Camins Escolars.
En breu es passarà la informació.

3. Mural:

Al xat general de l’AFA es va proposar si es podria fer un mural en alguna de les
parets de l’escola. Es posen d’exemples escoles en què ho han fet les famílies, en
altres algun artista extern.

Parlar amb el Gustavo de què li sembla, de si es podria fer en una paret de dins o
fora de l’escola.

I després plantejar el com fer-ho. Amb quin disseny, com es podria fer,
participació, etc...

4. Canvi hora de les reunions:
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Es comenta per la propera reunió proposar canvi de data per dimarts 20 ó 27
d'abril.

5. Precs i preguntes:
No n'hi ha

Propera reunió

Propera reunió pendent de concretar el dia
Temes a tractar:

- Actualització de les comissions
- Altres
- Torn de precs i preguntes.
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