
ACTA 1 de 1a TROBADA de PERSONES D’ENLLAÇ 20-21 
*DATA: 25 DE FEBRER 2021 
*HORA: 14,30H 
*ONLINE PER MEET 
*ASSISTENTS: Laia (Teatre i coord petits), Cristina (taller i Emma), Judit (serveis), Virginia i 
Anna (creació), Carme i Núria (caseta), Francesc (Entorn), Cristina i Eva (Aina), Maite 
(Montse i coord. mitjans), Àfrica (Cristina), Bego i Txus (Roser), Glòria (Judit/Maria), Maribel 
(Gisela), Alícia (Noemi i coord. grans), Esther (coord. petits), Anna (persona pont de Consell 
Escolar).  
*TENEN REPRESENTACIÓ: Manel (Teatre) 
*EXCUSEN L’ABSÈNCIA: Nadina (Gisela), Anna (Eulàlia) 
*TEMES TRACTATS: 

1. Es presenten les coordinadores de cada comunitat. 
2. S’expliquen les funcions i tasques de les persones d’enllaç 
3. Es comenten les normes dels grups de Whatsapp 
4. S’obre el torn de preguntes i comentaris. Surten aquests temes: 

a. Queixes sobre menjador: hi ha infants que es queden amb gana/se’ls diu que 
no poden repetir/què es fa si un nen no vol menjar/si se’ls pela la fruita si no 
en saben. S’explica la filosofia del menjador d’Ítaca, en la que es potencia 
l’autogestió per part dels infants de l’estona de l’àpat i la seva autonomia. De 
tota manera, es traslladaran les inquietuds a la Comissió de Menjador per si 
poden donar resposta a les famílies. 

b. Temes de pati: qui s’ha de fer responsable de les tasques: es recorda que 
encara que hi hagi zones assignades a cada aula, totes les famílies són 
responsables de tot el pati i que les tasques de manteniment i reparació 
corresponen a tots. El vetllar per la zona assignada no correspon a les 
persones d’enllaç però sí que han d’estar atentes a si cal intervenir i a 
transmetre-ho a la comissió. Hi ha inquietud pel tema del tipi de mitjans. I 
neguit pel tema COVID de si cal que les famílies siguin qui faci tasques a 
l’escola. Es proposa contractar gent de fora per a fer-ho, però es deixa obert 
a les famílies que sí que s’hi vulguin implicar. Hi ha alguna persona d’enllaç 
que pertany a la Comissió de pati i traslladarà les qüestions.  

c. Sortides de l’escola (12,30 i 16h): es recorda (i s’enviarà mail d’escola 
recordant-ho) que cal evitar aglomeracions a les portes de mitjans i grans. 
Cal mantenir distàncies entre famílies i evitar quedar-se parlant després de 
sortir. A grans es recomana a les famílies que no es quedin a la valla de la 
vorera sinó que entrin a la rampa a esperar els infants, així queden més 
repartits. El mateix a mitjans: les famílies haurien d’entrar a buscar els seus 
infants a la zona que tenen designada per aula a dins al pati i també evitar 
que mitjans i els seus germans circulin lliurement pel pati de mitjans i utilitzin 
les zones de joc del pati, sobretot barres del sorral i cintes d’equilibri. Tot això 
s’ha de fer seguint les normes de protocol COVID ja que l’escola les compleix 
la resta d’hores del dia i sembla que es deixen de complir quan hi ha les 
famílies. 

d. Es demana a les persones d’enllaç que reenviin l’infografia sobre les normes 
del whatsapp a les famílies de l’aula quan ho rebin. 

e. Es proposa que les persones d’enllaç es presentin als xats de la seva aula 



f. Es redactarà un mail per explicar a totes les famílies les principals funcions i 
tasques de les persones d’enllaç i que quedi clar que les responsabilitats són 
compartides entre totes les famílies.  

g. Es demana que les persones d’enllaç que encara no han enviat la seva foto 
de cara, ho facin, ja que s’ha d’enllestir el tema de penjar els cartells a les 
portes i altres llocs de pas i a la web.  

5. S’agraeix l’assistència i participació de tothom i s’acaba la reunió a les 16.15h. 
 
ACTA 2 de la  1a TROBADA de PERSONES D’ENLLAÇ 20-21 
*DATA: 26 DE FEBRER 2021 
*HORA: 17,30H 
*ONLINE PER MEET 
*ASSISTENTS: Laia (Teatre i coord petits), Marta (teatre), Gisela (Eli/Alba i coord. grans), 
Marta (Eli/Alba), Anna (Eulàlia), Maite (Montse i coord. mitjans), Raquel (Cristina), Núria i 
Vanesa (Núria), Esther (coord. petits), Anna (persona pont de Consell Escolar).  
*TENEN REPRESENTACIÓ: Marc (Eli/Alba), Marc (Farina) 
*EXCUSEN L’ABSÈNCIA: Nadina (Gisela), Anna (Eulàlia), Alícia (Noemi i coord. grans), 
Àfrica (Cristina) 
*TEMES TRACTATS: 

1. Es presenten les coordinadores de cada comunitat. 
2. S’expliquen les funcions i tasques de les persones d’enllaç 
3. Es comenten les normes dels grups de Whatsapp 
4. S’obre el torn de preguntes i comentaris. Surten aquests temes: 

a. Els correus electrònics de les comissions no acostumen a anar signats per 
cap persona ja que parla en nom de la comissió. En principi la comissió es 
traspassa la informació i que ha d’estar al cas del missatge, ho rep. La 
comissió de comunicació intenta que sempre hi hagi signatura i remitent en 
els correus que envia sigui des de la comissió que sigui o d’escola o d’equip 
de gestió, per a poder respondre si cal. Si se sap d’algú que no els rep, o bé 
no ha omplert el formulari, o bé li van a parar a correu brossa. S’aconsella 
afegir els correus de l’escola a l’agenda de contactes de mail. 

b. Els correus electrònics que arriben de l’escola, de la mestra, utilitzant el 
correu de comunitat o aula que es van crear a principi de curs, no depenen 
de la comissió de comunicació ni de la CAFI i si algú troba que no els rep, ho 
ha de comunicar a la mestra.  

c. Es demana si cal traduir els missatges que s’envien a les aules a altres 
llengües per a que tothom ho entengui. S’explica que no cal avançar-se i 
traduir si ningú ho demana. Que es doni l’oportunitat a les famílies de ser 
responsables. 

d. També es recorda que no cal que ens atabalem a escriure missatges al xat 
de l’aula cada vegada que la mestra pengi alguna cosa a la porta. 

e. Tema carnestoltes: En algunes aules de petits i una de mitjans, el divendres 
de carnestoltes la majoria d’infants van anar disfressats a l’escola. A mitjans 
se’ls va fer treure la disfressa només entrar a l’aula i algunes famílies no ho 
van entendre. Es va demanar explicacions de per què a l’escola no es 
celebra el carnestoltes dins l’horari. Hi ha alguna explicació però semblen 
insuficients i demanarem a les mestres d’ enllaç si ens en poden explicar 



alguna cosa més i així ens quedarem més tranquils de saber que les coses 
es fan perquè hi ha un motiu ben pensat al darrere. 

f. Torna a sortir el tema pati. Se’n sap alguna cosa més que ahir. Es farà venir 
algú extern a l’escola a muntar el tipi, perquè no ho hagin de fer famílies. 

g. Tema menjador: hi ha disgust per part d’algunes famílies perquè els sembla 
que menjador no els escolta prou. Es troba a faltar retorn de les qüestions 
que les famílies plantegen o es queixen de menjador o de paraula o per 
correu electrònic. Es trasllada el tema a la comissió (hi ha un membre de 
menjador a la trobada).  

h. Persones d’enllaç de grans comenten que els sembla que les funcions i 
tasques redactades de les persones d’enllaç, no els representen gaire. 
S’explica que hi havia certs projectes per iniciar en els que s’hagués 
necessitat la col·laboració de les famílies però que de moment, no engeguen 

i. Es tracten igual els punts d, e, f, g de la reunió del dijous. 
5. S’agraeix l’assistència i participació de tothom i s’acaba la reunió a les 19.15h. 

 


