
ACTA Reunió Equip Directiu i representants de la junta
de l’AFA

DIA: 30/9/2022
HORA: 9H A 10,30H
LLOC: PRESENCIAL
Assistents: Dani, Rosa, Cristina, Amparo i Xènia

Ordre del dia:
1. Esmena acta anterior
2. Transformem patis
3. Entrades
4. Calor aules
5. Festa benvinguda EI-3
6. Festa tardor
7. Colònies
8. Castanyada
9. Cable
10. Avís Dinantia
11. Comunicació en quin grup van els infants
12. Plaques solars
13. Autorització ordinador (curs 5è)
14. Nevera
15. Festa primavera intercultural
16. Infoferranet

—---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Esmena acta anterior
A l’acta anterior, hi ha una errada amb la data de la primera assemblea de delegats i
delegades, en lloc del 21 de setembre és el 21 d’octubre.



2. Transformem patis
El 29 de setembre es va celebrar la primera sessió presencial del projecte: Transformem els
patis. Van assistir l’equip directiu i cap representant de famílies per motius personals
incompatibles amb l’horari.

En la sessió es va presentar el projecte, el qual es divideix en tres eixos: coeducatiu,
comunitari i d’aprenentatge. I participen 11 escoles. La següent sessió serà virtual durant la
setmana del 24 d’octubre al 4 de novembre. S’adjunta el calendari de les reunions i un
resum del projecte.



3. Entrades
Les representants de l’AFA comuniquen a l’escola que  cal ajustar l’horari de les entrades
d’infantil. S’acorda que així serà.

4. Calor aules
Ara la calor a les aules ja ha disminuït, però igualment l’escola ha demanat ventiladors al
Consorci per quan torni la calor. Estan a l’espera que Manteniment els hi col·loqui.

5. Festa benvinguda EI-3
La festa de benvinguda a EI-3 ja està en marxa, serà el divendres 7 d’octubre a la tarda de
16,45h fins les 18h. El curs de EI-4 és l’encarregat d’organitzar-ho amb el suport de
representants de la junta de l’AFA. Se celebrarà al pati del mig. Hi haurà el Patxoca, música,
una parada de venda de samarretes, begudes, els berenars de les famílies de EI-4 i algunes
activitats. L’escola enviarà el comunicat a les famílies de EI-3 i EI-4 per correu amb el cartell
de la festa.

6. Festa tardor
El diumenge 23 d’octubre l’AFA celebrarà la festa de la tardor. Ja s’estan demanant
persones voluntàries per dur-la a terme.

7. Colònies
Durant l'última setmana de setembre l’escola ha enviat un recordatori per tal que les famílies
que volen que els seus fills/es vagin de colònies facin l’ingrés de 20 euros. El dia 7 d’octubre
és l’últim dia.
Fem el recompte d’infants inscrits i és molt baix el nombre total.
EI-5: 21, 2on: 27, 4t: 16 i 6è: 25. De tots aquests infants inscrits, ni tan sols tots han fet el
pagament, per tant el nombre encara és menor. Així doncs, si el 7 d’octubre no ha
augmentat el nombre d’infants inscrits, les colònies no es podran dur a terme. Hi ha famílies
que per motius no econòmics no volen que hi vagin i també hi ha infants que no hi volen
anar. En el cas que siguin motius econòmics l’escola ofereix la possibilitat de pagar-ho de
forma fraccionada i només cal anar a parlar amb l’equip directiu.
L’AFA també enviarà un recordatori via web/watsapp.



8. Castanyada
L’escola celebrarà la castanyada el 28 d’octubre a la tarda i demanen persones voluntàries
per fer de castanyers/es per repartir les castanyes/les mascotes a educació infantil i cicle
inicial. Tres persones per cicle infantil i dues per cicle inicial. S’acorda que es fara així.

9. Cable
L’escola mostra on està guardat el cable adient per connectar els altaveus amb l’equip de
música.

10. Avís Dinantia

Les representants de l’AFA comuniquen a l’escola que hagués estat bé rebre de part d’ells
un avís del canvi de la plataforma de dinantia al correu, ja que tot i que en la reunió equip
directiu-representants de l’AFA ho van comunicar i així va quedar penjat en l’acta a la web
de l’AFA, moltes famílies no se’n van assabentar. L’escola comunica que van enviar l’avís,
però malauradament degut a un error tècnic no s’ha rebut. Per sort actualment la majoria de
families ja estan assabentades del canvi. (5/10/2022) L’escola ha comprovat que es va
informar d’aquest canvi a la revista Infoferranet , concretament a l’apartat l’escola informa.
Aquesta revista la van rebre totes les famílies.

11. Comunicació en quin grup van els infants
Representants de l’AFA fan la petició de si és possible comunicar uns dies abans de
començar el curs en quin grup aniran els infants, ja que aquest curs algun curs ho va saber
el mateix dia.
L’escola informa que a causa del canvi d’inici de curs això s’ha vist repercutit i a més a més
durant aquells dies hi va haver uns talls de llum que van deixar els ordinadors inoperatius.
Aquest curs no hi va haver marge de dates, tot va ser molt inminent. Però que fins ara
s’havia comunicat el dia 1 de setembre perquè també ho consideren oportú.

12. Plaques solars
Representats de l’AFA pregunten per la instal·lació de plaques solars en el terrat. L’escola
informa que des del curs passat que estan instal·lades i que el rendiment és pel consum
elèctric de l’escola.

13. Autorització ordinador (curs 5è)

Representants de l’AFA comuniquen algunes inquietuds del curs de 5è respecte al
formulari de l’autorització per l’ús dels ordinadors. I es consulta si es pot utilitzar una altra
plataforma, per exemple Moodle enlloc del Classroom.
L’escola informa que segueix les directrius que marca el Consorci per tal que els infants de
cicle superior assoleixin la competència digital que marca el Currículum d’Educació. El



formulari que es va fer arribar a les famílies ve donat pel Departament i ve acompanyada
d’una carta informativa adjunta.
L’ús que es faci del compte de correu dels infants serà únicament per ús escolar, ja que és
d’ús intern. Només poden rebre o enviar dins de l’entorn escolar, està capat. S’acorda que
l’escola enviarà un missatge comunicant tot això.

En el cas que els infants d’aquest curs o d’altres no sàpiguen utilitzar la plataforma Moodle o
Classroom, l’escola insisteix en el fet que es posin en contacte amb els tutors/es per fer un
assessorament. Però en principi els infants ho aprenen a classe i han de poder ser
autònoms.

14. Nevera

L’escola pregunta quan es retiraran les neveres de la festa de fi de curs que hi ha en el
quartet de material del gimnàs. Les representants de l’AFA informen que l’empresa de les
neveres no contesta. S’acorda que insistiran a aconseguir que les vinguin a treure.

15. Festa primavera intercultural
Aquest any es vol recuperar la festa de la primavera amb la festa de la interculturalitat i
celebrar-ho tot junt en el passatge a la tarda. Per tal que les famílies s’impliquin hem acordat
que cal planificar-ho amb temps. Més endavant s’acordarà el dia.

16. Infoferranet
L’escola informa que vol continuar amb el projecte de l’Infoferranet, juntament amb el suport
d’unes famílies de l’escola


