
ACTA REUNIÓ FAMÍLIES DELEGADES
Data: 6/6/2019
Acta número: 3
Lloc: Sala de mestres

ASSISTENTS
- Esther, delegada de P3
- Laia, delegada de P4
- Gemma, delegada de P5
- Mafer, delegada de 1r
- Sophie, delegada de 2n

- Paola, delegada de 3r
- Sole, delegada de 5è
- Àlex, delegada de 5è
- Helena, delegada de 6è
- Eva, cap d'estudis
- Mari Luz, secretària

ORDRE DEL DIA
1. Cafès del món: les reunions amb famílies
2. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Cafès del món: les reunions amb famílies
Com en les darreres sessions, l’equip de mestres vol fer un canvi en les reunions de famílies
delegades. Aquesta vegada, es proposa fer una dinàmica que anomenem “Cafès del món”, per
construir unes reunions d’inici de curs que permetin millorar la comunicació entre família-escola.
Des de l’escola, volem saber què pensen les famílies de les reunions i com us agradaria que
fossin, entre altres aspectes. 
Durant la sessió d'avui, fem tres taules de debat on treballarem tres aspectes que ens plantegem
sobre les reunions d’inici  de curs.  Ens hem basat  en un document de la  Generalitat  per triar
aquestes qüestions:

- La convocatòria: Com creus que es pot fer la difusió de les reunions? Quins canals es
poden utilitzar? Qui creus que ha de participar? Què es necessita per aconseguir una bona
assistència? És important confirmar l’assistència?

- Rebuda de les famílies: Com creus que s’ha de fer? Quines condicions creus que s’han de
donar per tal d’establir un bon clima? Com fer les presentacions? Creus que és important
que participi el professorat només o hi ha d’haver altres agents implicats? Creus que és
important la participació?

- Priorització de temes: Quins temes creus que serien interessants? Quines creus que han de
ser els temes prioritaris? Creus que és important considerar la durada de la reunió? Quina
durada creus que hauria de tenir? Quina és la millor manera de fer arribar la informació?

-
Un cop hem realitzat la dinàmica, s’han extret les conclusions següents:

- Convocatòria: 
- Canals de comunicació: el Dinantia es considera molt bona eina. Es troba a faltar



l’agenda a petits. 
- Participació a les reunions de tots els agents que intervenen a l'aula (escola, Paidos,

Pam i Pipa...), especialment a petits, a grans potser ja no cal. 
- Potser la reunió s'hauria de fer al setembre, ja que molts dubtes s’han resolt abans

de fer-la. 
- Hi ha persones que creuen que sí s'ha de confirmar assistència. 
- Caldria tornar a explicar com funciona el Dinantia. Aniria bé per recordar sortides i

per fer autorització de les sortides.
- Rebuda de famílies: 

- El joc del Kahoot es va valorar positivament a les classes on es va fer. 
- Es pot fer una ronda de presentació de les famílies, ja que poden haver-hi famílies

noves que no coneguin les altres. També anirà bé per la tutora o tutor.
- És important que l’alumnat no participi a les reunions.
- La reunió hauria  de ser  curta,  amb una primera part  informativa de 30 minuts ,i

després, més estona de diàleg per conèixer el tutor.
- Es parla de fer una bústia de suggeriments a final de curs. S'explica que el full de

l'informe dedicat a famílies serveix perquè les famílies expressin a l'escola tot allò
que desitgin. És el canal de comunicació per fer-ho. 

- Es podria enviar un Dinantia per dir que, amb els informes, arriba la informació d’inici
de  curs.  La  informació  no  sempre  arriba  a  les  famílies,  es  perd  pel  camí,  s’ha
d’assegurar que les informacions importants arribin. Es valoraria que en el blog hi
hagués tota la informació important. S'explica que s'està creant un nou blog. Podem
mirar si  l’AFA també podria fer servir  el  Dinantia.  Les famílies delegades podrien
recordar  la  importància  de  tenir  l’aplicació  de  Dinantia.  També,  estem l'ED  està
treballant amb l'AFA per fer un organigrama.

- Priorització de temes: 
- Les famílies volen tenir informació de la programació del curs, de com s'encaren els

canvis de cicles, si hi ha continuïtat de tutors al cicle. 
- Ens plantegem com fer arribar el  Pla Anual a totes les famílies, que no es quedi

només al Consell Escolar. És un objectiu de l'AFA i s'està treballant amb l'ED. 
- Altres temes a parlar: com es treballen els conflictes i l'educació emocional.
- Cal separar la informació personal i grupal. 

2. Precs i preguntes

- P3: des de P3 es demana més informació de com es treballa a l’aula i de qui serà la tutora
el curs vinent. Es veu com un hàndicap que la tutora no es pugui quedar amb infants tan
petits. L'Equip Directiu expressa les dificultats que té l’escola per decidir les tutories i que hi
ha  persones concretes  que no poden quedar-se  a l'escola  perquè no tenen una plaça
assignada. Les famílies verbalitzen que tot això es podria explicar a la reunió d’inici de curs,
ja que no tot depèn de la voluntat del professorat, sinó que hi ha coses que depenen del
Departament. També volen saber com es treballen els conflictes, els objectius del curs i
altres informacions importants, ja que, com a noves famílies, potser els manca informació. 

- Altres cursos també pregunten per la continuïtat de la tutora. S'explica que fins al setembre
no sabrem les tutories amb certesa.

- P5: pregunten per l'estat de salut de la Gemma. Expliquem que no vindrà aquest curs. Les
famílies volen saber com es treballa el canvi de cicle. L'ED explica que el que hi ha establert
és una sèrie d’activitats que P5 comparteixen amb 1r.  Durant les darreres setmanes del



curs, l'alumnat de P5, juntament amb els infants de 1 r, que fan d'acompanyants, visiten els
espais que seran nous per ells i fan una sèrie d'activitats junts. El primer dia d'escola, la
família deixa la canalla a la fila, però, des d'aquest curs, a la sortida del primer dia, les
famílies poden pujar a conèixer el nou espai i la tutora o tutor. 
Les famílies també volen agrair la feina a l’Ester. 
S’explica  perquè  es  va  treure  l’agenda:  la  nova  motxilla  es  va  considerar  una  bona
oportunitat per eliminar l'agenda, ja que la seva gestió és molt complicada. 

- 2n: volen saber si s’ha fet una valoració del nivell de lectoescriptura per veure com acaben
el curs. S'explica que, a tots els cursos, es passen proves estandarditzades i es valora la
progressió del grup a la reunió d’avaluació. La valoració del grup per part del professorat és
molt bona. 
També es volen saber els objectius del curs i si  s’han complert.  S’explica que l’objectiu
principal de 2n és la lectoescriptura. Les famílies pensen que caldria, a principi de curs, dir
quins són aquests objectius. 
També volen saber si s’ha fet formació per treballar amb espais o sobre l'“Escola Nova 21”.
S’ha  fet  formació  de  “Treball  per  ambients”  i  de  “Treball  Cooperatiu”.  Expliquem  que
nosaltres, com escola, vam encetar el canvi abans de formar part de la xarxa Escola Nova
21 i, tot i que encara hi formem part, no ens ha fet sumar gaire. 
Les famílies es preocupen per la ràtio. Ara són 26 i, en principi, no hi ha noves inscripcions.
La  festa  de  final  de  curs:  es  planteja  si  s’ha  proposat  canviar-la  en  alguna  ocasió.
S'expressa el desig que el centre d'interès es treballi més transversalment. S'explica que la
majoria de grups ho han fet. Expliquem els beneficis de fer un ball amb el grup.

- 5è: es pregunta perquè no es fa la Cantània i es proposa pel curs vinent. Es parlarà amb els
especialistes de música. 
Hi  ha  famílies  que  també  demanen  que,  si  us  plau,  fem arribar  la  informació  als  dos
progenitors si la família està separada. Expliquem que l’escola no té l’obligació, per si es
demana explícitament, es fa arribar a les persones que calguin. 

IMATGES DE LA SESSIÓ












