
     La Floresta,  14 Gener 2019 

1 
 

ACTA Reunió coordinació Famílies delegades i Pam i Pipa 2018/19 

Dilluns 14/01/2019, sala AFA Escola la Floresta 

Assistents:  

Yolanda  (PiP), Marta (PiP), Laia (dele P4), Herbert (dele P5), Diana (Representant dele 1º), 
Pauli (dele 3º y representant de 6ª), Enric (dele de 4º), Alex i Marta (deles 5º) y Elena (AFA) 

Ausents: Alejandra (dele P3), Sophie (dele 2º) 

Ordre del dia:   

1. Temes de PiP  

2. Temes de las famílies per cursos 

3. Altres. 

 

1. Les delegades de 5è plantegen la pregunta: Quan es renten les dents el primer i 
segon torn de menjador? PiP explica que treuen també aquest tema. Actualment  
es renten les dents uns 10 min. abans de començar les activitats escolars de la 
tarda.  És difícil per al monitor controlar que vagin a rentar-se les dents en grup i 
és una activitat no obligatòria. PiP explica que estan pendents de que es posi una 
pica en el mateix menjador. Ja està comprada i està pendent que la brigada de 
l’Ajuntament  vingui a fer la instal·lació. La instal·lació de la pica ajudaria a tenir els 
raspalls de dents a la mateixa sala i una vegada acabin de dinar es podrien rentar  
en el mateix moment. Això ajudaria a que el monitor/a supervisés amb més 
facilitat aquesta activitat.  

2. La dele de 2n, via whatsapp, planteja que què passa amb els tovallons que no 
surten del fons de les motxilles.  PiP es planteja que què passa amb els tovallons 
que no arriben a la safata del menjador. Com motivar als infants per què es 
responsabilitzin de fer l’acció, de treure’ls de la motxilla i deixar-los a les safates ja 
que són ells els que tenen la responsabilitat de fer-ho. PiP proposa fer un taller de 
“decora el teu tovalló” per conscienciar. Inclús es planteja que el monitor de cada 
curs pugi cada dilluns a les diferents classes i recordi posar els tovallons a les 
safates.   

3. 3r curs planteja que què passa en el pati amb les hores de futbol i no futbol. 
Yolanda explica el funcionament del pati, en concret la pista.  
1r y 2n comparteixen pista, 3r y 4t i un altre dia 5è i 6è. El conflicte sembla ser amb 
els cursos de 5è i 6è que no es posen d’acord.  PiP explica que és una qüestió que 
han de posar-se  d’acord ells. Si no són capaços de resoldre aquest conflicte ja 
entraran els monitors a prendre una decisió, que seria dividir la pista.  
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4. PiP planteja la possibilitat de formar part d’un projecte “Ni un més al mar” per 
conscienciar als infants del consum de plàstic.  Consistiria en recollir els raspalls de 
dents (de plàstic) y canviar-los per uns de fusta/bambú. Acordem que això es 
contemplarà una vegada que estigui instal·lada la pica en el menjador ja que serà 
més fàcil, inclús poder fer tallers per personalitzar els raspalls.  

5. PiP recorda el projecte de “pares/mares visitadores” que es va posar en marxa ja 
fa un parell d’anys. No hi ha visites actualment i demana  a les Deles que facin 
difusió. Per anar com a pare o mare visitador s’ha d’avisar a la Yolanda via mailo 
telèfon amb un parell de dies de marge.  

6. PiP comunica que ja tenen els jocs de taula que es van aprovar i es van atorgar des 
dels Pressupostos participatius 2018.  Van arribar al desembre, els han llegit i 
provat els monitors, sobre tot per poder explicar-los, i a partir de la setmana que 
ve els trauran per que juguin els infants.  Es podrà jugar a l’esplai i a la taula del 
parc de l’entrada.  

7. PiP vol informar a totes les famílies del l’escola que la causa de que hagi menys 
fotos penjades en el blog i pàgina web és degut al canvi en les lleis dels drets 
d’imatge. Hi ha moltes famílies que no han signat les autoritzacions i és per això 
que els hi resulta molt difícil trobar fotos en las que aquests menors no surtin. És 
difícil prendre la decisió de què fotos penjar i per això de moment no han publicat 
fotos.  

Obren el debat de què es podria fer per compartir les fotos amb les famílies, ja que 
són un bon document de les activitats que es fan a l’Espai migdia, sense haver de 
penjar-les a Internet. Es pensa en la possibilitat de una expo interna, imprimir-les 
en paper... 

8. A la reunió  es parla d’una idea proposada pels infants: fer un pícnic en el que 
cadascú porta un menjar de casa i es comparteix. Com aquesta idea no és possible 
per qüestions d’higiene i al·lèrgies es fa una transformació en la proposta i 
s’acorda que una vegada al mes, a una comissió amb infants, es decideixi el menú 
d’un dia. L’últim menú l’escolliran els alumnes de 6è curs. En pròxims anys, la idea 
és que el menú sigui escollit per cursos, aquest any no hi ha temps de fer-ho.  

 

S’acorda la propera reunió per dilluns dia 29/04. Si fos necessari es convocaria una 
reunió extraordinària.  

 

 

 

 


