
ACTA REUNIÓ FAMÍLIES DELEGADES 

Data: 4/4/2019 

Acta número: 2 

Lloc: Biblioteca 

 

ASSISTENTS 

• Esther, mare de P3 

• Laia, mare P4 

• Herbert, pare de P5 

• Mafe, mare de 1r 

• Sophie, mare de 2n 

• Paula, mare 3r i 6è 

• Enric, pare de 4t 

• Àlex i Marta, mares de 5è 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació de les activitats amb famílies 

2. Inquietuds i comentaris de les famílies 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Seguint amb la dinàmica de les darreres sessions, mostrarem un dels aspectes de l'escola per 

poder tenir una visió global de centre. En aquest cas, parlarem de les opcions que tenen les 

famílies per participar en la vida escolar. 

 

Opcions de les famílies per participar en la vida escolar 

Actes o festes: 

• Jornada de bricolatge: és un espai per crear i remodelar espais de l’escola. Des que es va 

fer el projecte cooperatiu de patis, es fa a l’octubre. 

• Festa final de curs: es representen balls de cada curs que es treballen des de l'àrea de 

música, EF o tutoria. També es fa un sopar col·lectiu. A més, les famílies de 6è tenen un 

gran paper. Normalment, les mateixes famílies de 6è també organitzen una festa de final 

d'etapa per l'alumnat de 6è un altre dia del juny. 

• Carnestoltes: a més de les activitats que es realitzen en horari lectiu, l'AFA organitza la 

festa del barri al pati de l'escola. 

• Menjador: hi ha una comissió mixta on es comenten els aspectes que fan referència al 

menú, però també es col·labora en la gestió del lleure. A banda, hi ha l'opció de “famílies 

visitants”: com a família, es pot demanar de venir un dia per visitar l’espai migdia, per dinar 

amb el grup del vostre fill o filla. Només cal posar-se en contacte amb la coordinadora de 

menjador per acordar la data. 

• Aprenentatge en comunitat: es tracta d'un grup de famílies que, junt amb la cap d’estudis, 

van treballant alguns temes que generen una inquietud comuna. Ara s’està treballant el 



gènere i la coeducació. Quan una família té una preocupació, es pot plantejar a la reunió 

de l’AFA i sinó en aquesta comissió mixta. 

• Natura: està en creació. L’Alejandro és el coordinador d’escola, però moltes vegades cal 

ajuda i animem les famílies a participar. L’hort és gestionat per mitjans, que són els cursos 

que en fan ús. Ja no hi ha hort a infantil. Es fa des de l’ambient de natura. A més, quan hi 

ha èpoques que cal una tasca més intensiva, es coordina perquè l’alumnat hi vagi les 

estones que calgui. També hi ha un mestre jubilat, el German, que ens continua ajudant. 

Animem les famílies a ajudar i a crear una comissió mixta. D'altra banda, el galliner va ser 

una iniciativa de famílies i es gestiona des de l'espai migdia. Ha sorgit el tema de cap a on 

anirà el galliner, ja que potser falten persones coneixedores que el gestionin. Sí que hi ha 

una part de les famílies que s’encarrega també. No forma part del projecte educatiu de 

l’escola perquè, com hem dit, es gestiona des de l'espai migdia. 

• Revista: s’ha iniciat aquest curs. Ens coordinem perquè la participació de l’alumnat sigui 

més àmplia perquè puguin explicar allò que passa a l'escola o puguin posar en pràctica allò 

que hem après. 

• Biblioteca: s’obre tres tardes a la setmana i és gestionada per famílies. 

• Patis oberts: de dilluns a dijous, els patis estan oberts al barri. S’ha de trobar la manera 

que realment funcioni. D’una banda, demanem col·laboració amb l’endreça de les joguines 

de petits. Cal continuar amb el treball que es fa amb l’alumnat de recollir el material. 

 

Moments o projectes d’escola: 

• L’orxatada: és un punt de trobada abans de començar l’escola per tal de conèixer el 

professorat i per retrobar els companys/es. 

• Projecte “Junts fem escola”: a P3, les famílies poden venir una franja a compartir una 

activitat amb l’alumnat. A P4 es treballen els oficis/aficions/feines de les famílies. A P5 està 

vinculat al món literari i venen famílies a llegir contes. 

• Endinsa’t a la lectura: les famílies comparteixen una estona on es treballen estratègies de 

lectura. 

• Sant Jordi: es fa la festa de la lectura amb famílies. Alhora es considera la cloenda de 

l’Endinsa’t. Sempre hi ha una actuació de famílies, mestres i alumnat. Aquest curs en 

concret és diferent i es presenta el llibre del Centenari. 

 

Activitats de cicles o nivells: 

• Entrades tranquil·les a petits: l'horari d'entrada és a les 8:45. De 8:45 a 9:00 les famílies 

poden estar amb l'alumnat. El 3r trimestre de P5, l’alumnat ja entra sol per facilitar el pas a 

primària. 

• La setmana de la música de Santa Cecília a petits: hi ha famílies que es dediquen a la 

música i que venen a fer activitats amb la canalla. 

• Castanyada amb avis i àvies a petits: els avis i àvies fan de castanyers i castanyeres, 

mengen castanyes tots plegats i canten. 

• Sant Jordi a petits: es demana les famílies que vinguin a explicar a contes i cada alumne 



tria a quin conte vol anar. 

• Recollida de l’alumnat a l’aula a petits. 

• Acompanyament a la piscina a 1r: s’ajuda en la gestió. 

• Qualsevol família pot venir a fer qualsevol activitat que trobi interessant amb l’alumnat per 

compartir l’expertesa. 

 

Des de l’AFA va sorgir la idea de fer un banc de famílies expertes. Potser es podria reprendre, ja 

que no va funcionar perquè es va deixar massa obert. Potser es podria demanar a l’AFA que 

demanés experts. També, es vol fer una crida a la participació a les reunions de l’AFA per aportar 

idees i poder gestionar-les. 

 

Inquietuds i comentaris de les famílies 

 

• Galliner: les famílies, en general, estan preocupades per l'estat del galliner. Ja s'ha parlat 

prèviament. 

• Santa Cecília: es demana que es consideri reprendre la idea que hi havia anys enrere de 

celebrar Santa Cecília a nivell d'escola. 

• P3: preocupen el galliner i l'hort, però ja s'ha parlat prèviament. D'altra banda, Ràdio 

Floresta tornarà a funcionar i l'Esther suggereix establir contacte amb la persona que 

s'encarregarà per fer algun projecte conjuntament. L'escola està oberta a propostes. 

• P4: com que fa poc es va fer una reunió amb direcció, no hi ha inquietuds. 

• P5: a banda de la preocupació per les gallines i l'hort, volen saber quin és el projecte que 

tenim a l'escola del bosc. L’objectiu és gaudir d’una activitat motriu en un entorn natural, on 

es crea una interacció entre l'alumnat, un joc simbòlic, per exemple, amb cabanes. De 

vegades, sí que recullen materials per poder treballar a l’aula alguns aspectes per 

complementar el primer objectiu. Hi van P4 i P5. P3 va al bosc proper. Es comenta que hi 

ha moltes famílies amb gossos i que està ple de fems. Potser es podria demanar 

conjuntament des de l'AFA i des de l'escola que es recullin els fems. Es parla del fet que 

primària no hi vagi tant. També es pregunta per l’estat de la Gemma i es comenta que 

segurament acabarà el curs l’Ester. 

• 1r: va haver-hi una reunió fa poc amb les tutores fa poc temps, per tant, no hi ha dubtes. 

• 2n: alguna família té inquietuds per la manera de treballar de l’Alejandro o el vocabulari que 

fa servir. L'equip directiu, que treballa amb ell molt sovint, explica que cadascú té el seu 

tarannà i que apostem per ell  i per la seva manera de treballar amb l'alumnat. Creiem que 

fa una molt bona tasca i estem molt contentes de tenir-lo a l'escola. També es pregunta per 

les proves de competències de 3r. S'explica que es van abolir. 

• 3r: estan molt contents amb la tutora. Es parla sobre la inquietud que va sorgir arran de 

l'autorització d'imatge del Cugat.cat (3r) i del videoclip de Xiula (5è i 6è). S'explica que 

l'alumnat verbalitza que no va poder fer l'activitat perquè la família no va signar o va 

especificar que només es donava autorització per aquell dia. El Cugat.cat va explicar que 

no podia assegurar que aquelles imatges no es publiquessin mai, ja que quedaven com 



imatges d'arxiu. Tot i això, l'alumnat va realitzar les activitats de la mateixa manera, 

simplement no van ser filmats i, per tant, van haver d'estar junts perquè fos més fàcil de 

gestionar la filmació. Pel que fa a l'autorització de l'Ajuntament pel videoclip de Xiula, 

l'escola va fer una reclamació. 

Arran d'aquesta conversa, es debat sobre les autoritzacions i el fet que 2n no hagi rebut fotos. 

S'explica que costa molt que les famílies signin, però no només les autoritzacions d'imatge, sinó 

qualsevol autorització. Tot i que s'han fet diverses accions des de l'escola i s'insistirà en la propera 

reunió d'inici de curs, queda en mans de les famílies. És per això, que no s'han rebut fotos a 2n. 

• 4t: a banda del galliner, preocupa la relació d'un monitor que ha jugat a futbol amb 

l'alumnat. 

• 5è i 6è: es demana un protocol d'actuació davant de l'assetjament, de qualsevol agressió o 

conflicte. S'explica que el conflicte forma part de l'aprenentatge. Els treballem i aprenem a 

gestionar-los. Hem d'educar per saber solucionar-los. A l'escola, s'implica l'alumnat en la 

seva resolució, amb l'ajuda de la persona adulta. Es recorda que, quan hi ha la sensació 

que un infant està patint per qualsevol cosa, la família ha de parlar amb el tutor o tutora 

que és qui està en contacte amb l'infant en qüestió. Es debat sobre què és l'assetjament. 

Es planteja que, de cara al curs vinent, es pugui explicar a les famílies amb una xerrada 

quines són les vies de comunicació amb l'escola i quins passos s'han de seguir. 

 
 
 

 


