
REUNIÓ VIRTUAL DE LA DINAMITZADORA

DATA: 20/05/21
HORA D’INICI: 18:06h

ASSISTENTS/ES: 9

ORDRE DEL DIA:
1. MENJADOR
2. MOBILITAT
3. PATI
4. ASSEMBLEA FINAL DE CURS
5. ALTRES

ACTA DE LA REUNIÓ:

1. MENJADOR. Intervé la Montse Sánchez.

Durant el primer trimestre van haver-hi alguns accidents greus amb infants durant l’estona

de menjador. És per això que després de la posada en coneixement per part de les famílies

es va decidir fer una reunió. Van ser un total de 5 casos. En aquesta primera convocatòria

només va respondre una família, es per això que es va fer una segona convocatòria a la

que igualment només va assistir una de les 5 famílies. Aquesta va ser la mateixa família que

va portar el tema, en un primer moment, a l’assemblea. Ja s’havia reunit amb l’equip directiu

però feia falta un retorn com a comissió on se li poguessin explicar les mesures i les

actuacions que s’havien pres, les quals els van deixar més tranquils.

Un dels aspectes a millorar era la prevenció en primers auxilis, és per això que s’ha fet una

formació de 6h a l’equip de monitors/es sobre aquesta temàtica.

Encara queda pendent a menjador el protocol d’accidents. S’ha demanat a l’escola que

facin arribar el seu protocol, aprovat pel Departament d’Ensenyament, i és el que farà servir

tothom al centre. És un protocol, més a nivell intern, que té a veure amb qui han de trucar o

avisar en cada moment, és a dir, quin és el circuit a dins de l’escola.

En referència a les enquestes que es van passar a les famílies usuàries de menjador, a trets

generals, dels resultats obtinguts cal destacar que:
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● Han respost un total de 93 famílies a les enquestes. El 42% de les quals han valorat

amb un 4 sobre 5 el servei de menjador.

● Un 90% qualifiquen el servei amb un nivell de satisfacció mitjà.

Per tant, la valoració general de la comissió de menjador és molt positiva. Es creu adient de

cara al curs vinent, i posteriors, seguir utilitzant les enquestes com a mètode de recollida de

dades per a conèixer l'opinió de les famílies usuàries així com per a saber l’evolució del

servei de menjador a l’escola.

Properament es publicarà un enllaç a la pàgina web de l’escola on es podrà accedir de

forma detallada als resultats de l’enquesta per a qui ho vulgui consultar.

Des de la comissió es farà la corresponent posada en comú, tant amb l’escola com amb

l’empresa, dels resultats i dades obtingudes a les enquestes.

2. MOBILITAT. Intervé la Virginia Alarcón.

Des de la Comissió mixta de mobilitat fa mesos es va passar l’enllaç web del manifest de la

Revolta Escolar a la Comissió dinamitzadora per tal de que valoressin el contingut d’aquest i

decidir si com escola ens hi adherim. Es va creure convenient parlar-ho millor en assemblea

i així s’ha fet. Des de a Comissió de mobilitat es creu important adherir-nos com a escola ja

que es defensen una sèrie de mesures i actuacions que serien adients d’implementar a la

nostra escola. Fa un mes es va fer una reunió amb la direcció del centre, la qual va donar la

seva aprovació a l’adhesió del manifest així com l’equip de mestres.

Finalment amb els i les participants d’aquesta darrera reunió es dóna el vist-i-plau per

adherir-nos al manifest.

En Roger expressa la necessitat de dur a terme les actuacions que es defensen des del

projecte de Revolta Escolar, ja que no té gaire sentit adherir-nos al manifest sense

implementar les mesures que es defensen des del projecte de Revolta Escolar.

La Virginia li respon dient que això ja s’havia parlat amb l’equip directiu també, i que cal

veure com aquestes mesures s’adapten a la realitat de la nostra escola i si hi ha suport

humà per a dur-les a terme. Es preveu començar a posar-les en marxa de cara al curs

vinent, tot i que des de la Comissió de mobilitat ja fa mesos que s’han començat a treballar

en aquest tema i en altres línies relacionades com són els contactes amb l’ajuntament i les

corresponents regidories per tal d’engegar alguna de les propostes o mesures que

s’apunten al projecte de la Revolta Escolar.

El manifest en qüestió i el projecte del que parlem es pot trobar a la web

www.revoltaescolar.cat
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3. PATI. Intervé la Cristina Tapias.

La reunió de pati està programada per a la propera setmana així que la Cristina ens informa

però falta que des de la Comissió de Pati s’acabin de fer els acords corresponents.

Com que des de la comissió estaven una mica desorientades per com redefinir els diversos

espais de pati, van fer venir a una persones especialitzada en aquests temes que la Roser

va conèixer en un curs de Rosa Sensat. Es va demanar assessorament a aquesta persona

experta en ambientalització de patis escolars en base a criteris de naturalització de l’espai.

La Cristina personalment no va poder anar, per temes personals, quan va venir la dona a fer

la observació del pati de la nostra escola. No obstant aquesta dona va fer un document que

és força complet i extens. S’acorda que la Cristina enviarà el document a la comissió

dinamitzadora per conèixer el contingut d’aquest i les actuacions de millora proposades en

cadascun dels espais del pati.

Des de la Comissió de pati es revisarà el document i es decidiran quines mesures es

decideixen implementar de cara al curs vinent. Alhora es posaran en comú posteriorment, a

la darrera reunió de la dinamitzadora, per decidir quines finalment es volen tirar endavant.

Aquest curs han hagut de posar-se molt al dia com a comissió perquè ha canviat molt la

composició d’aquesta. Un dels temes que es creuen prioritaris de tenir a punt de cara a

principis del curs vinent són els llistat de tasques assignades a cada classe i que restin

penjades des de començaments a la porta de l’aula. Tot i que aquest curs això no s’ha fet sí

que s’han dut a terme treballs de millora de diferents espais del pati. Entre els quals trobem:

Pati de petits: s’han arreglat els gronxadors dels diferents porxos, les preses que s’havien

deixat anar o estaven fluixes de la paret d’escalada. També s’ha fet un boter nou per a les

botes d’aigua.

Pati de mitjans i grans: s’ha arreglat el tipi, s’han posat a punt les preses de la paret

d’escalada, s’ha esponjat la sorra dels gronxadors però es compacta de nou al cap d’un dia.

El boti-boti, s’ha d’acabar d’arreglar i de moment no es por fer servir, perquè estan a

l’espera de que arribi una peça de recanvi al Decathlon que és a la botiga on es va comprar,

per acabar de posar bé la xarxa. També la millora de la bassa però això ha estat un projecte

de la classe del David, i ara s’està dient de fer una caseta, però s’està treballant el paral·lel.

La Montse Sánchez pregunta si des de la comissió s’han plantejat fer algo en l’espai de

descampat que està a tocar de l’escola i que utilitzen petits i mitjans.

La Cristina explica que s’han fet diverses actuacions en aquest espai; la Comunitat de petits

han fet un hotel per als insectes, han plantat herbes aromàtiques i les han identificat amb

uns cartells. També, des de la comissió de mobilitat amb ajuda d’altres famílies, van arreglar

una part de la tanca que limitava aquest espai ja que estava a terra. La comunitat de Grans

han fet un espai per a que hi visquin els cargols.
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La Cristina comenta que l’espai del descampat no s’ha tingut en compte a l’hora de pensar

en noves actuacions de millora, ni des de la comissió de pati ni en el projecte encarregat a

la persona experta. No obstant, en la reunió de la setmana vinent plantejarà el tema.

Des de Caseta i Entorn es demana com està el tema de la cuineta del pati ja que hi ha una

part que està tota la fusta bufada i volien saber si des de la comissió s’havia parlat aquest

tema. La Cristina diu que sí que han parlat i a Taller tenen moltes fustes i es pensava

canviar el material vell pel nou. Si dóna temps durant aquest mes que queda sino de cara al

curs vinent es farà la corresponent coordinació per arregla-ho.

Es decideix fer el retorn corresponent a la persona d’enllaç de les classes de Caseta o

Entorn un cop s’hagi acabat de parlar aquest tema en la reunió que realitzarà Comissió de

pati la propera setmana.

La Montse apunta que si no es troba la peça de recanvi del boti-boti abans de que acabi el

curs, estaria bé guardar-ho per tal de que durant l’estiu no es deteriori. La Cristina passarà

la idea a la Comissió de pati.

La Montse demana per la situació del tendal de la pista del pati de grans i mitjans. La

Cristina explica que pel que ella sap la situació està igual que a l’inici de curs. No l'han

reparat ni s'ha instal·lat un de nou. A l'informe que ens va fer la persona experta, també hi

havia una proposta per a cobrir la pista amb elements més naturals.

La Cristina respon a la demanda realitzada pel David Berenguer, que comenta que a Mitjans

alguns infants troben a faltar els troncs per jugar-hi. La Cristina ens informa que en portaran

més.

Per últim, com a resposta a la proposta de plantar oliveres al pati, ja que són arbres molt

resistents, la Cristina respon que ja s'ha valorat com una molt bona opció però que són

massa cares. La Marta, de la comissió de mobilitat, intervé per oferir oliveres de franc del

terreny que s'ha comprat el seu germà. La CAFI i l'escola (Comissió de Menjador) haurien

de demanar informació i pressupost per tal de desterrar-les i trasplantar-les a l'escola. La

Cristina portarà aquesta informació a la Comissió de Pati.

4. ASSEMBLEA FINAL DE CURS

La Cristina aclareix que a final de curs no cal fer Assemblea, ja que només en fem a l'inici

de curs i quan s'ha d'aprovar alguna proposta que transcendeix l'àmbit de la Dinamitzadora.

Un cop aclarit això, quedem que convocarem una reunió de la Comissió Dinamitzadora a

final de curs per tal de fer tancament i valoració tant de les Comissions com dels comptes

de la CAFI.
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5. ALTRES

Festes:
El Roger comenta que han demanat a l'escola si poden preparar algun acte o celebració de

final de curs amb tota l'escola, però la resposta ha estat negativa, ja que això encara no

es contempla en cap cas.

La reunió finalitza a les 19:10h.
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