
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AFA DE L’ESCOLA JAUME

FERRAN I CLUA

www.ampaferraniclua.cat
info@ampaferraniclua.com

● Identificació de la sessió

Dia: 9 de novembre de 2021

Hora: 21

Lloc: junta extraordinària telemàtica

● Assistents a la reunió
s’adjunta document amb els assistents1

● Ordre del dia

1. Traspàs de la reunió de l’AFA amb l’equip directiu.

2. Actualitzar les comissions i concretar accions.

3. Precs i preguntes.

1 veure document adjunt número 1
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1. Traspàs de la reunió de l’AFA amb l’equip directiu.

Els temes que es van tractar a la reunió són els següents:

- Proposta de l’AFA de convocar reunions bimensuals amb l’ED per tal

d’agilitzar les convocatòries així com, tractar els precs, suggeriments i/o

queixes que sorgeixen de les famílies al llarg del curs escolar.

- Espais de l’escola: aules de P-3, 1er, 2on i menjador.

- Les aules de P3 es quedaran per sempre a l’edifici gran. S’ha fet una

gran inversió per reformar-les. L’equip educatiu està content amb el

canvi i ho veuen reflexat també en els infants.

- Els alumnes de cicle inicial tornaran a ser de dos línies, i les aules que

queden buides les utilitzaran per fer desdoblaments.

- Menjador. Els alumnes de P3 i de cicle inicial dinaran a les aules d’ara

en endavant. L’equip de mestres i monitoratge valora de forma molt

positiva el fet de dinar a les aules, ja que es crea un ambient relaxat i

més adient. La Marta ens comenta que a moltes escoles es dina a

l’aula, i que en el nostre cas ho fan els alumnes abans esmentats

perquè són les aules que estan a la mateixa planta que el menjador, i

els resulta possible fer el trasllat del menjar amb els carretons.

- Informar sobre les visites médiques que es realitzen a l’escola. Als alumnes

de cicle superior sempre els envien una carta per tal d’informar sobre la

vacunació i demanar les autoritzacions, però no envien cap circular per

informar de la visita del dentista. La direcció s’ha compromés a informar a les

famílies amb antel·lació.

- Horari sortides. L’AFA va fer el trasllat del neguit de moltes famílies alhora

de recollir als infants per la tarda, ja que hi ha la sensació que a les 16.30 ja

es fa tard. Hi ha molts cursos que pleguen molt aviat i ens hem trobat algun

cas de mestres que porten als infants a acollida uns minuts abans de dos

quarts. L’ED s’ha compromés a parlar amb el professorat per tal que



compleixin l’horari oficial i que fins a dos quarts, passats un parell de minuts

no portin als nens a acollida.

- Entrar als patis de l’escola a recollir als infants. Tal i com està la situació

sanitària actual l’ED no es planteja obrir l’escola a les famílies fins que

aquesta no millori.

- Reunions amb el professorat. Es va traslladar la demanda de moltes

famílies de poder fer les reunions presencials. Actualment, es continuaran

fent telemàtiques, tot i que, en casos molt concrets, ja es fan presencials.

Tanmateix, valoren la possibilitat de mantenir els dos formats quan la situació

sanitària es resolgui, ja que facilita la participació de moltes més famílies.

2. Actualitzar les comissions i concretar accions.

- Comissió de menjador. Maria J. ens explica com està la comissió: hi ha

noves incorporacions; estan molt actives; intenten tenir un diàleg constant

amb l’empresa i l’escola, la comunicació és lenta però es van fent passets.

Cada any millor; Es va passar una enquesta a les famílies per tal de valorar el

menjar i el tracte amb les monitores i els monitors. Estan pendent de valorar

els resultats i fer el traspàs de l’informació; hi ha queixes per la manca

d’informació del temps de migdia i des de 7iTRIA han comunicat que

intentaran penjar més informació al blog;

La judit es compromet a baixar els resultats de l’enquesta i fer-los arribar a la

comissió el més aviat possible.

- Comissió de ciència. Iria F. : Actualment està parada, en el moment en què

es pugui entrar a l’escola es pot reactivar.

- Comissió de sostenibilitat. Caro G. : l’any passat van estar poc actives, van

fer la neteja als boscos que va tenir molt d’èxit; Actualmetn, estan fent un

treball en xarxa amb totes les escoles públiques de Sant Cugat; un cop al

mes es publica un article al TOT Sant Cugat escrit per les diferents

comissions de sostenibilitat, al Ferran ens tocarà al gener o al febrer; han fet



una petició a l’ajuntament per posar un aparcabicis a dins de l’escola, però

està una mica estancat; estan valorant la possibilitat d’incorporar a cada

classe un delegat de sostenibilitat (sempre que l’ED estigui d’acord) que vetlli

per a no malbaratar el material , generar menys residus i reciclar més. A Sant

cugat hi ha alguna escola que ja ho està fent.

- Comissió de carnestoltes. Raquel L. Aquest any encara no s’han reunit,

estan pendent de fer-ho i pensar en el carnestoltes d’aquest any.

- Comissió de gènere. Anna S. S’han reunit una vegada i han tractat diferents

temes de gènere que volen fer arribar al claustre; s’han coordinat amb la

comissió de menjador per fer un treball conjunt; a escoles coeducatives es

van movent coses, la comissió està preparant una xerrada per al febrer sobre

sexualitat; tema piscina, aquest anys els continuen separant per anar a

piscina i volen reactivar el tema.

- Comissió casals i extraescolars. Eva M. Treballen les propostes que els fan

arribar les entitats (Atlas i 7iTRIA) i l’escola per tal de poder donar forma als

casals i les extraescolars per a tots els infants del Ferran; els casals d’estiu

es faran amb Paidos; aquest any també s’organitzaran colònies (Paidos);

aquest curs escolar també s’oferiran casals de Nadal i de Setmana Santa,

aquests a diferència dels casals d’estiu, es centralitzaran en una única

escola.

- Comissió esport (NOVA COMISSIÓ). Són 5 persones. Tenen com a

objectius: buscar una proposta d’equipament esportiu, incorporar més varietat

d’activitats esportives en les extraescolars, informar dels esdeveniments

esportius (agenda esportiva), fer un recull de les trobades, organitzar sortides

familiars, entre d’altres.



3. Precs i preguntes.

- Eva M. : pregunta quin és l’últim dia d’escola i extraescolars. Cal comunicar a

ATlas que el dia 22 serà l’últim dia del trimestre.

- Alejandro: pregunta per l’encarregat de les samarretes. Se li facilta el

contacte de la persona que ho portava antigament.

- Mariona P. : Pregunta sobre la possibiltat de fer les assemblees presencials.

Comenta que amb les reunions telemàtiques s’ha perdut molt debat entre els

assistents i que no perdem de vista la idea de tornar a la presencialitat. Des

de la Junta es comenta que a l’escola actualment no podem fer-les i l’Iria

explica que es pot demanar una sala de l’EMD mitjançant una instància.

- Mariona P.: pregunta sobre la possibilitat d’accedir, a algun membre de cada

comissió, al grup de what’s app de representants, per tal d’agilitzar el traspàs

d’informació. Des de la Junta es comunica que si algu té interès en

incorporar-se que ho parli directament amb aquesta.




