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Assemblea delegats/des i sotsdelegats/des 22 gener de 2021 
HORA: 14:30h 
LLOC: ONLINE – (ZOOM)  
ID de reunión: 868 6034 5843 
Código de acceso: YYd1WU 
https://us05web.zoom.us/j/86860345843?pwd=c2Fha3h6YXdyOW9scmZxNUVxeEY0dz09 

 

 

ORDRE DEL DIA 

1.- Comiats amb les restriccions COVID.  

En aquest moment les festes tal i com veníem fent-les (tan en horari lectiu com fora)                
són impossibles i és complicat saber com evolucionarà la situació i com estarem a final               
de curs o al setembre. De moment, la idea de l’escola és continuar fent-les (les que es                 
realitzen dins de l’horari lectiu) com vam fer la castanyada, és a dir, adaptar les               
activitats on participaven alumnes de diversos grups/cursos al format online. 

Per una altra banda l’opció per 6è de fer paradetes per recaptar diners tampoc es pot                
fer de moment....En tot cas l’alumnat de 6è tindrà la seva orla i un comiat en funció del                  
que sigui possible a nivell sanitari. 

 

2.- Bus Viladomat. 

 Lligat amb el punt 8. 

 

3.- 6è- Regal amic invisible. 

A cicle superior (i a mitjà altres cursos quan s’ha fet) sempre s´havia fet un regal amb                 
preu màxim de 5€; un any (fa 3 o 4 cursos) es va fer una manualitat (a casa), però                   
com el resultat va ser molt heterogeni en quant a la qualitat es  va decidir tornar als 5€.  
En el moment que alguna família no pogués participar per motius econòmics es pot              
parlar amb l'escola i ja es gestionaria el cas. 
 

4.- 6è- Motxilles molt carregades.  

En principi les motxilles no han d’ anar molts carregades perquè només fan servir 
llibretes i un parell de quadernets (no llibres de text). 



En tot cas només els han de portar a casa quan tenen deures pendents, si els fan el 
primer dia ja no cal que tornin a portar-los....Però si no els fan sí que els han d’anar 
portant a casa fins que acaben els deures. També s’ha de dir que hi ha canalla que 
se’ls emporta perquè vol. 

 

5.- “La maleta de contes" a P4, agraïments. 

L’escola agraeix el feedback positiu que traslladarà a l’equip d’infantil. 

 

6.- 1r- Promoure l'ús del moodle en cas d'un hipotètic confinament. 
 

A cicle inicial es va fer una primera activitat amb el moodle amb aquest objectiu i la                 
idea és anar-ho repetint. La participació, però, va ser molt baixa (entre 2 i 5 alumnes                
per grup) fet que ha desencoratjat una mica a les mestres. 
De totes formes continuaran implementant-lo i en les properes setmanes es farà una             
segona proposta. 
Les famílies comentem al Dani que va haver molts problemes per poder penjar el               

vídeo, potser per això no va haver la participació que s’esperava.  
 

 
7.- 1r- Intimitat banys, solucions.  
 

A l'anterior reunió ja es va tractar aquest tema. Les mestres ho parlar a tutoria amb les                 
nens i nenes però sembla ser que continua passant. 
Ho tornaran a parlar a la classe, no obstant invitem també a les famílies a parlar amb                 
els nens i nenes de la importància de respectar la intimitat d’aquest espai.  
Des de l’escola es demana a les famílies que animin als seus fills/es a dir-ho a la                 
mestra quan succeeix perquè així puguin intervenir en el mateix moment. 
 

8.- Barcelona Respira.  
 

Respecte al bus al carrer Viladomat, quan van instal·lar la parada ja es va demanar               
que reubiquessin i de fet la representant de l’Ajuntament al consell escolar va afirmar              
que tenien intenció de moure-la. De moment no se saben res més; faran consulta al               
districte. 
 
Barcelona Respira es una iniciativa per donar a conèixer l’afectació a les escoles del               

problema de la contaminació, el trànsit, el soroll, etc. 
 
Com a resposta a l'augment de contaminació d'aire i soroll al carrer Viladomat, ens             
hem sumat a la iniciativa Barcelona Respira. Fent pinya amb les famílies de gairebé 50               
escoles de la ciutat, tallarem el carrer Viladomat davant de l'escola. 
A causa de la situació sanitària, la concentració comptarà amb la presència de la              
Guàrdia Urbana i es farà amb mesures estrictes de seguretat: 
S'ha convidat a les famílies a fer cartells a casa per portar a la concentració. 

 



9.- P3 -Menú massa carn vermella.  
 

Fan recordatori que darrera els menús sempre hi ha nutricionistes, és complicat            
canviar els menús i fer el menú al gust de tothom. L'escola participa en el programa                
PREME Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya, per part de la             
Generalitat des de fa 6 anys; el curs 2018-2019 van fer la darrera revisió completa. El                
curs passat tocava fer revisió d’al·lèrgies però no es va poder realitzar pel confinament.              
Durant el primer trimestre d’aquest curs es va enviar un model de menú però encara               
no ha arribat l’informe; quan arribi es publicarà. 

 
INFORMACIONS POSTERIORS A LA REUNIÓ DE DELEGADES: El dia 25 va arribar            
l’informe del menú del mes de novembre. S’ha penjat l’informe la web de l’escola (a               
l’apartat de Menjador). Tal i com es pot veure a l’informe els criteris d’avaluació es van                
modificar el juny passat (sense previ avís) així que hi ha determinats ítems que han               
sortit com “aspectes a millorar” (entre ells la presència de carn, tal i com van               
manifestar les famílies de  P3). 
Aquest informe s’ha passat a l’empresa de menjador que ja ha fet les modificacions              
pertinents per complir positivament tots els ítems a avaluar (a partir del mes de febrer i                
en mesos successius). 

 
10.- P3 -Centre Cívic.  
 

Des de P3 informen que no han rebut resposta del Consorci del Districte sobre la 
situació actual de P3 al centre cívic. L'escola informa que de moment no s’hauran de 
desmuntar les classes de P3 cada dia com estava passant donat que el CC està 
tancat. 
Paral·lelament el centre cívic ha manifestat que intentarà deixar-les lliures tot el curs 
per P3 però no ho poden assegurar-ho  per manca d’espais. Dimarts 2 de febrer es 
reuneix l'escola amb la directora del centre cívic i una representant del Districte per 
parlar-ho. (Afegit del dia 2: la reunió ha anat bé i des del centre cívic es reafirmen en la 
intenció de deixar aquests espais per ús exclusiu de P3 durant el segon trimestre. Si el 
tercer trimestre poden reobrir com a molt s’haurà de desmuntar una sala els dijous i els 
divendres donat que no tenen possibilitat de fer els tallers en un altres espai. A més a 
més s’estudiarà la possibilitat de que enviïn a algú perquè ajudi a muntar/desmuntar (si 
és el cas). 
 
 

11.- Torn obert de paraula  

· Gel de mans molt agressiu  
El gel que es fa servir ha anat canviant diverses vegades però l´escola no té cap opció 
amb aquests canvi donat que és un material subministrat pel departament (no el 
decideixen ells) no obstant, comentaran que crema molt les mans dels nens i nenes.  

·Es recorda a Direcció que encara no s’han fet les caixes amb material per jugar al 
pati, si no pot tenir una caixa cada grup bombolla de l’escola, sí que poden haver 



caixes per torns. No ha de ser tan complicat netejar amb tovalloletes d’alcohol les 
pilotes, etc... 

L’escola explica que tots els grups de 3r a 6è tenen una capsa amb jocs de taula i 
cordes per jugar. El que sí que no hi ha són pilotes: a inici de curs es va decidir que no 
enguany no es poden fer servir perquè hi hauria problemes perquè la canalla es 
quedés al seu espai de pati fent-les servir.  

· Es comenta també la possibilitat d’ampliar espais de pati. L’escola explica que             
arran de la demanda de l’AFA al Consell Escolar es va demanar fer servir el solàrium                
de l’AIGUAJOC com ampliació del pati de l’hora del migdia. Des del Districte es va               
denegar aquesta petició. 
Una altra opció que es va plantejar i estudiar va ser anar (al migdia) als jardins de la                  
Cándida Pérez: es va fer un estudi econòmic de la viabilitat d’aquesta proposta amb              
l’empresa de menjador donat com a resultat que l’augment del número de monitors             
que s’havia de fer per cobrir l’acompanyament no era assumible. 

· Demanen un comunicat oficial per part de Direcció (pot ser per Dinantia) de si el dia                 
8 de gener que es va afegir com festiu es recuperarà o no. Es retallarà dels dies de                  
lliure disposició o saber si el juny acabaran un dia més tard... 

Ara per ara l’escola no té cap informació oficial al respecte; tan bon punt la tingui ho                 
comunicarà a les famílies.  
 
· Jubilació tutora de P4- Han avisat a les famílies un dia abans de marxar la tutora fet                  
que ha generat malestar entre les famílies. Comenta el Dani que la decisió d’informar              
de la jubilació (o del motiu d’una baixa, per posar un altre exemple) és decisió personal                
de la mestra afectada donat que queda dins de l’àmbit privat. La tutora de P4 va                
decidir no comunicar-ho a les famílies i l’escola no podia fer altra cosa que respectar               
aquesta decisió. L’escola ho va comunicar quan va saber qui seria la substituta. 
 
· Extraescolars grups bombolla. Sembla que al canviar a les extraescolars de grups             
bombolla hi ha nens i nenes que poden accedir-hi a algunes activitats que en              
extraescolar normals no hi havia places. Es demana que pugui haver-hi una continuïtat             
en gaudir-les pel bé dels nens i nenes, es demana també una previsió. L´escola ho               
parlarà amb lAE Eixample, però es molt difícil combinar aquest curs i tenir previsió              
davant el moment d’incertesa en el que estem actualment, tenim sort que es poden fer               
les extraescolars bombolla perquè no a totes les escoles s’ho poden combinar.  

· Extraescolar Anglès. Es va intentar poder fer-ho presencial però de moment nomes             
es pot seguir fent virtual, encara que l´AFA ho està intentant.  

· L'escola ens informa que dilluns es van fer les PCR els professors i monitors de                
menjador de manera voluntària, i tots han donat negatiu.  

· L´escola informarà aquesta tarda que donat que no es faran portes obertes             
presencials es filmarà un vídeo durant les properes dues setmanes per poder mostrar             
els espais de l’escola i com treballem. Aquest vídeo estarà penjat a la web de l’escola                
cap a finals de febrer i es podrà visualitzar fins que acabi el període de preinscripcions;                
posteriorment es retirarà.  

 


