
ACTA DE LA REUNIÓ TELEMÀTICA DE DINAMITZADORA-12 DE MARÇ DE 2021-18H  
 
HI PARTICIPEN: 
Raquel (C.comunicació) 
Anna (C. comunicació i C.enllaç) 
Cristina (C.pati i secretària CAFI) 
Dani (pare C.Grans) 
Montse (C.Menjador i presidenta CAFI) 
Alícia (C.Solidària i C.Enllaç) 
Glòria (persona d'enllaç C.petits) 
Marta (C.Mobilitat) 
Maite (C.Enllaç) 
Roger (C.festes) 
Gemma (mare C.Petits) 
Laia (C.enllaç) 
Manel (C.Menjador) 
 
Inici reunió: 18:08h 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Ens posem al dia de les comissions: • Comissió d'enllaç: retorn de les reunions de comissió i de persones d'enllaç 
del febrer • Comissió de pati: estat de les feines urgents, repartiment de tasques per aules, reestructuració de la 
comissió • Comissió de menjador: retorn de la reunió amb l'empresa Pamipipa, proposta d'enquesta de satisfacció 
a les famílies • Comissió d'activitats complementàries: previsió per al 3r trimestre • Comissió de mobilitat: 
novetats.  
 
*COMISSIÓ D'ENLLAÇ 
• La reunió de la comissió d'enllaç va ser el 19 de febrer, es van tractar aquests temes: 

− Acordar reduir la quantitat de gent de la comissió. A partir d'ara, la formen 1 membre del Consell Escolar (que fa de 
pont), 6 coordinadores de persones d'enllaç (dues per comunitat) i tres mestres, de les quals només una serà al xat de 
whatsapp i farà de pont de la comissió amb la resta de mestres de la comissió i l'escola. 

− Pactar 3 reunions ordinàries al llarg del curs i les extraordinàries que calguin. 
− Les reunions de les persones d'enllaç seran sense mestres. 
− Per tal d'evitar aglomeracions de persones a les sortides, es proposa que des d'escola es faci un correu a les famílies 

perquè esperin a la zona que tenen assignada per aula en el cas de Mitjans, a grans, poden ocupar la rampa per 
descol·lapsar la vorera. Es recorda que les famílies poden entrar a l'escola si han de parlar amb els mestres.  

− També es farà mail a les famílies avisant que hi ha molta roba perduda acumulada. A final de cada mes, es donarà la 
roba que quedi a alguna entitat social. 

− Per altra banda, també es va fer reunió amb totes les persones d'enllaç (són 53) a la qual van assistir 25. En aquesta 
reunió, es va parlar de les funcions i tasques de les persones d'enllaç, les normes dels grups de whatsapp i es va 
presentar una infografia resum d'aquestes normes que les persones d'enllaç s'han encarregat de passar a totes les 
aules. Dels temes que es destaquen de la trobada: es va parlar d'algunes incidències del menjador, de les comissions i 
el correu electrònic, de les zones del pati a millorar i de com i quan fer-ho amb les limitacions del moment actual, dels 
dies de carnestoltes que no es van poder celebrar dins l'escola... Arrel d'aquest últim punt, es demana a l'escola que 
informi a les famílies de les festes que se celebren i les que no a dins l'escola, ja que la gent no ho coneix.  
 
*MOBILITAT:  
• S'ha anal·litzat l'acumulació de persones a les portes. S'està apretant perquè s'obrin la porta oficial de l'escola. 

S'està demanant reunió amb Ajuntament perquè s'habiliti un espai ampli com altres escoles tenen zona pintada 
de verd.  

• També s'informa que es vol tornar a promocionar el Servei de bus urbà. Es volen col·locar uns cartells a l’accés 
del centre, com es va fer amb la xerrada de jocs, simplement informant que existeix aquest servei perquè hi ha 
moltes persones que ho desconeixen. També es proposa de passar-ho per correu i posar-ho a l'infoitk.  

• Finalment, es vol arreglar la tanca del terreny cedit que es va esfondrar. Faltaria trobar una formigonera i 
personal. Es demanaran famílies s'apuntin a donar un cop de mà. 

 
 
 



*PATI:  
• Es parla de què es considera prioritari a hores d'ara: el TIPI de mitjans. La comissió ha parlat amb una persona 

externa que podrà venir a ajudar. També es parlarà amb les famílies de la classe de la Roser perquè aquesta 
classe havia començat un projecte referent al tipi.  

• Es volen plantar arbres però s'estan mirant pressupostos. Es vol treure l'alzina que hi ha a la bassa i es posaria a 
la zona dels bancs. I l'any vinent es compraran dos pins pinyers.  

• A petits s'ha de fer el circuit de troncs i altres tasques. Cada classe tindrà una tasca.  
• A mitjans es faran crides. El sorral és el que necessita més manteniment.  
• Cada vegada que es necessiti gent, es provarà de fer un mail a la llista. Es proposa que quan es faci el correu es 

posi a l'assumpte que “Es necessita ajuda pel pati”. 
 
*MENJADOR:  
• Es dóna resposta a la demanda d'enllaç. Fins fa poc hi havia una sola persona portant la comissió. S'ha afegit gent 

i ara són 5 persones i per tant hi ha més capacitat de resposta.  
• La Montse informa que avui ha visitat el menjador i li ha semblat tot correcte. Des de menjador es proposa que 

quan hi ha incidents concrets, seria bo que la família parli directament amb la tutora i així la tutora parla amb la 
monitora.  

• Aclarir que la comissió acompanya però la gestió és d'una empresa. Tot el que arribi a la comissió se li 
comunicarà a l'empresa i després la comissió reenviarà la resposta que tingui de l'empresa a la família. 

• Les ràtios s'estan complint a nivell de Comunitat des del 1r dia de curs. La dificultat és que els menjadors quedin 
equilibrats ja que no es poden barrejar grups bombolla i la gestió aquest curs és molt complicada. Actualment, hi 
ha dos menjadors de Mitjans que es passen de ràtio i normalment tenen reforços.  

• L'empresa ha de parlar amb l'escola perquè els hi faci arribar el protocol de primers auxilis. Ara fan un dietari 
setmanal de les incidències que puguin haver.  

• També s'ha acordat que tots els monitors que comencen ha de poder dedicar una hora d'introducció a l'escola i 
que es mantinguin les reunions amb la Bianca (mestra).  

• Se'ls va oferir de comprar material per l'estona de lleure però han dit que ja en tenen.  
• Hi ha pendent una reunió amb l'equip de gestió per saber què estan parlant amb l'empresa.  
• Ara s'està treballant en indicadors.  
• Des de la Comissió es planteja de passar una enquesta de satisfacció de menjador a les famílies. S'ha acabar de 

consensuar si es fa o no, perquè des d'escola va semblar que no era bon moment. Els assistents a la reunió 
aprovem per majoria que l'enquesta és adient i es proposa tornar a parlar-ne amb equip de gestió. Es tornarà a 
plantejar el tema perquè finalment tiri endavant la iniciativa i es planteja de passar aquest tipus d'enquesta un 
cop cada curs per tenir retorn de les famílies sobre el menjador. 

 
2. Aspectes comuns a totes les comissions mixtes: • comunicació entre famílies i amb l'escola (figura de les 
persones pont) • desenvolupament de propostes de famílies • mecanismes de presa de decisió  
 
• Hi ha una mica d'inquietud a la majoria de comissions mixtes, que senten que no hi ha bona comunicació entre 

representants de famílies i mestres. Des de famílies, dóna la sensació que no se'ls escolta prou a l'aportar idees o 
decidir i que sovint quan escola hi diu la seva, es tomba la idea. Des de l’escola se'ns demana que es procuri no 
fer reunions de comissió sense la presència de mestres, sinó, l'escola sent que fa només la funció de validar o no 
les propostes. Surt l'opinió bastant generalitzada de que la CAFI som les famílies i que les que volen dir-hi la seva, 
hi són per transformar i canviar coses. Caldria trobar la manera que les propostes puguin encaixar amb la línia 
educativa de  l’escola. Com a Dinamitzadora, òrgan decisori de la CAFI, caldria definir quin camí volem que 
segueixin les comissions mixtes. Les famílies volem participar, aportar i proposar, i alguns se senten que només 
són "mà d’obra". Les famílies demanen tenir espais per famílies. Es vol que l’energia de les famílies estigui 
acompanyada per l’escola. L’ideal seria que escola i famílies intentin sumar i que tothom vegi la importància i 
necessitat que hi pot donar l'altre. Es diu que si hi ha un tema en una comissió que s’encalla, es porti a la 
dinamitzadora i allà es mira com es tracta i com s’enfoca i es mira de buscar l’encaix amb l’escola. Es proposa 
traslladar a l’escola que volem reunir-nos les famílies a part. Es comenta i valora positivament que la CAFI té molt 
de pes en aquesta escola. S’apunta que, com associació, hem de tenir els espais de debat que creguem oportuns, 
més enllà de les comissions mixtes. Es demanarà a totes les comissions com veuen aquest tema i ho traslladarem 
a la propera reunió de CAFI-escola de final de mes. 

 
Fi reunió: 20:24h 


