Assemblea delegats/des i sotsdelegats/des 14 maig de 2021
HORA: 14:30h
LLOC: ONLINE – (ZOOM)

ORDRE DEL DIA

1. Informacions rellevants.
Del projecte educatiu de l'escola (per part del col·legi), o del programa
de l'AFA (per part de l´AFA).
2. Situacions de conflicte.
Quin és el llindar en la detecció de situacions de conflicte per procedir a
aplicar protocols d'actuació que impliquin tant a l'alumnat com a les
famílies.
Protocols funcionament intern o protocols externs.
1. Els protocols oficials del Consorci els activa la direcció de l´escola.
2. A la web del consorci estan tots els protocols
https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius

3. La direcció de l’escola contactarà amb les delegades de 3r per
realitzar una reunió.
3. Sortides.
Suggeriment de donar detalls quan es demanen diners (ara s'han
demanat 5 euros de sortides de 3r trimestre, alguna família ha indicat
que voldria saber quines sortides estan previstes, ja que no són
conscients de que n'hi hagi hagut cap al 2n trimestre que impliqués
despeses, però també hi va haver un cobrament... ). (Jo personalment
he comentat que tenen tota la info de les sortides a la web de
l´escola, però potser es podria afegir la informació quan s´envia el
missatge per Dinantia demanant els diners).
L’escola informa que els 5€ del tercer trimestre de 1r,2n,3r i 4t són per
un espectacle que es farà el dia 21 ó 22 de juny.
Comentem que abans les enviaven per mail. L´escola informa que estan
penjades a la web però de totes formes el proper curs s’especificaran les
sortides que es realitzaran cada trimestre.

4. Avaluació global del curs.
De manera general, com que és la darrera assemblea del curs, voldríem
que l'escola comparteixi la seva avaluació global del curs. Havíem
pensat fer-ho sobre els documents d'escola publicats a la web, però no
hi ha la versió d'aquest curs.
Alguns possibles temes:
o Currículum. A l'inici del curs hi havia una certa preocupació sobre
si aquest curs es podria recuperar part (o tot) del que no es va
poder fer el curs anterior. Avaluació sobre quin és l'estat esperat
al respecte de l'alumnat. L’escola està satisfeta de la feina feta
tenint en compte el fet que tenir grups reduïts ha facilitat la tasca.
o Pla digital. Igualment a l'inici es va parlar molt sobre competències
digitals de l'alumnat, del professorat, etc... però sembla que al
final no s'ha avançat molt, ni fet cap canvi significatiu respecte a
l'ús d'infraestructures digitals a l'escola, etc
L’escola ha iniciat el treball sistemàtic online:
- A cicle superior s’han fet deures al Moodle cada 15 dies
- A Cicle Mitjà la proposta era la mateixa però per diversos
problemes no s’ha pogut fer d’una manera tan sistemàtica
- A cicle inicial la proposta era fer una activitat trimestral però a
demanda de les famílies es va augmentar a un cop al mes.
- Paral·lelament quan hi ha hagut grups confinats s’ha continuat
treballant online amb bona valoració.
-De cara al any que bé, estan gestionant el servei de google, GSuitte,
o Avaluació de les mesures COVID (patis, desdoblament aules, etc)
i si tenen valoració positiva d'alguna d'elles, per tal de continuar
en cursos vinents, encara que es torni a la "normalitat"
- Òbviament hi ha mesures que es valoren positivament com per
exemple les entrades i sortides esglaonades i per diferents portes,
diferenciació d’horaris que ha permès una menor ocupació dels
patis, grups reduïts, etc
- L’escola encara no té instruccions de cara al proper curs i, per
tant., no pot preveure com s’iniciarà el curs.
o Avaluació de l'execució del pla de convivència, especialment les
nombroses accions que es comenten d'implicació de les famílies.
-Aquest tema del Pla de convivència finalment no es va parlar.

5. Previsió curs vivent.
Saber si l'escola ja té prevista alguna acció estratègica o singular pel
curs vinent (a nivell curricular, infraestructura, entorn, etc), especialment
si la participació del grup de delegats i delegades pot ser especialment
útil.
- A nivell de noves tecnologies implantació del G-Suite
- Ara mateix l´escola encara no te informació del curs vinent, perquè no
sabran com estarà el tema COVID.
Novetat 25-4-21, dia que vam rebre les primeres instruccions per
organitzar el proper curs.
Fem un petit resum dels aspectes més destacables:
- L’inici de curs serà el 13 de setembre.
- L’escola haurà d’elaborar un Pla d’organització pel curs 21-22 que
s’haurà d’aprovar al Consell Escolar. S’enviarà a les famílies al setembre
abans de l’inici del curs.
- S’hauran de mantenir els grups de convivència estable (grups bombolla)
però dins del grup no serà necessari mantenir distància física
interpersonal. L’escola tornarà a organitzar els grups-classe amb 25
alumnes.
- Higiene de mans: continuarà el mateix protocol que aquest curs (gel en
entrar a l’escola, al tornar del pati, etc)
- Ús de la mascareta: s’haurà de fer servir a les entrades i sortides i durant
el servei d’acollida. En horari lectiu a Educació Infantil no serà
obligatòria, a Educació Primària “es valorarà segons el context sanitari”
(encara no està definit). Les mestres sí que l’hauran de fer servir.
- Es mantindran els mateixos requisits d’accés al centre (sense
simptomatologia compatible amb la COVID-19)
- Protocol de ventilació: es manté igual.
- Menjador: s’insisteix en la importància de la ventilació. L’alumnat haurà
d’estar disposat seguint els grups de convivència estable.
- Patis: Es permet la interacció de diferents grups de convivència estable
si es fa ús de la mascareta.
- Entrades i sortides: Hauran de continuar fent-se de forma esglaonada.
L’escola descarta que cicle superior entri a les 8:30. Tot l’alumnat entrarà
entre les 8:50 i les 9:15h.
- Com a norma general les famílies continuaran no podent entrar al centre
escolar.
6. Agraïment a l´escola.
Volem agrair a tot l'equip de l'escola la feina del curs.
7. Canvis en instituts adscrits a l´escola.
Informar dels canvis.
Tota la reestructuració de les adscripcions està gestionada pel Consorci i
afecta a tota la ciutat.
A l’escola se li van comunicar els canvis una setmana abans de la
preinscripció; quan ho van saber van informar a les famílies de 6è, es va
modificar la informació al web del centre i es va informar a les famílies
que van assistir a les portes obertes (per P3)

L’escola té adscrits els següents instituts:
Viladomat, Milà i Fontanals, Miquel Tarradell (novetat d’aquest curs) i
Ernest Lluch fins la preinscripció del curs 23-24. Aquest curs hem deixat
d’estar adscrits al Poeta Maragall.
A la web del consorci està penjada aquesta informació.
Vam comentar la opció de pares/mares demanar reunió amb el consorci
per recollir explicacions. Si algú està interessat en participar en aquest
tema, escriviu un correu a delegats@ampaferransunyer.info
8. Actuacions de l´escola “Pacificació Viladomat i aïllament de les
aules”.
Concretament, quines actuacions està fent l'escola per tal de que arribi a
districte la demanda de pacificació de Viladomat o en cas contrari,
millorar l'aïllament de les aules.
 https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20210508/entorno-150escuelas-barcelona-estara-pacificado-202211710417?mc_cid=8d873a62b0&mc_eid=47c8f0e460
 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-perque/urbanisme-per-als-barris/protegim-escoles
Seria interessant convidar una persona del districte que passi un matí a
un aula de la banda de Viladomat, i fer alguna medició de soroll a un
aula un matí normal (entenc que és més fàcil que mesurar qualitat de
l'aire), a més dels talls dels carrers. (Ho valoraran des de l´AFA).
Des de el gener l´AFA forma part de la revolta escolar, es fan les
tallades del carrer Viladomat, esta rebent bastant prensa.
També estan amb la parada del bus perquè la treguin del carrer
Viladomat.
Estan preparant un document per penjar al web amb tota la informació
sobre aquest tema, reduir velocitat a 30kms/hora, traslladar la para del
bus al paral·lel. S’han pres mesures de so a les aules, i són 4 cops més
elevats del que marca la normativa i l’OMS. Cap entorn escolar compleix
les normatives del so permès.
Es compartirà aquesta informació per poder fer pinya amb més famílies i
entitats del barri, per entre tots poder exigir canvis a l´ajuntament.
Treballen amb la tècnica del barri Gemma Rama, i la Meritxell tècnica
del districte.
Pròxim i últim tall 4 juny.
S’admeten idees i/o suggerències.
L´Escola agraeix la feina per part de l´AFA.

9. Informe visita menjador.
Lourdes i jo hem realitzat un informe del dia en què vam anar a menjar,
el comentarem en la reunió.
Es comenta que aquest any és impossible canviar res dels grups
bombolla.
S´ha penjat l’informe a l’apartat de menjador del web de l’escola.

10. Torn obert de paraula.
o Menú disponible amb mes anticipació.
Es demanarà a l’empresa que ens l’enviï més aviat.
o Més aparcaments per bicicletes al voltant de l'escola
o Dansa Ara. Participació de l´escola com altres anys.
En un inici aquest any s’havia de fer online i per aquest motiu les
mestres van valorar no participar. Finalment es va fer a l’estadi olímpic
però l’escola ja no tenia opció d’inscriure’s.
-Tema concurs menjador, aquest any ja no es farà
-Comenta l’AFA la possibilitat de crear una comissió de famílies per
participar en la valoració del concurs de menjador. Diu el Dani que ja
està recollida la participació de famílies en la valoració del concurs de
menjador.
-Tema Aiguajoc per el curs vinent de 1º, de moment no hi saben res
però la intenció de l’escola és fer l’activitat de piscina.
-Piscina 1º, aquest any s´han quedat sense piscina, és consultarà..
-L´escola agraeix la feina i implicació a les delegats/des.

