ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA CAFI ESCOLA ÍTACA
Data: 3 de maig de 2022. Hora: 16,30h
ASSISTENTS: Carles, Gemma, Geni, Manel, Sergi, Isa, Pili, Xavi, Maite, Sara, David,
Marta, Gisela, Arantxa, Anna, Anna.
Ordre del dia
1- Dinàmica inicial: visualització de l’audiovisual “Els cent llenguatges” que està penjat a la
web de l’escola.
2- Roda de presentacions
3- Per on passen les comissions:
a. Menjador: Posada en marxa de l’app, les incidències que han sorgit i com
resoldre-les. Es mostra la infografia que s’enviarà avui mateix a les famílies per
whatsapp com a recordatori de la normativa i funcionament bàsics de l’app.
També s’explica que s’ha escrit una normativa consensuada amb totes les
parts que properament s’enviarà i es penjarà a la web. Es demana l’opinió dels
assistents respecte l’app: en general es veu bé però qui més qui menys ha
patit alguna incidència. Es comenta que amb la nova normativa, es deixaran
totes les possibles incidències definides. Es demana com es resoldrà el tema
dels infants que es posen malalts a mig matí, i s’explica que aquest punt és el
que està retardant el tancament de la normativa. Es valora positivament que
ara es pot saber el saldo.
b. Pati: Es farà el dia especial de l’escola destinat totalment als patis. Serà el dia
29 de maig, en diumenge al matí. Es proposa de que quan s’anuncïi el dia
especial, es passi el vídeo que es va enregistrar fa 3 anys en l’última edició.
Comunicació s’ho anota. Una família ofereix troncs per al que sigui. Pati recull
les ofertes. Pati comenta que falta gent amb ganes de col·laborar per ajudar,
en aquest moment, a preparar el dia especial. En altres edicions com que
s’havia fet en dissabte, hi havia l’opció de si es necessitava material de
poder-lo anar a comprar, però aquesta vegada en ser en diumenge, s’haurà de
preveure tenir tot el material prèviament. Pati comenta que la majoria de
tasques designades a les aules, no s’han fet, per causes diverses.
c. Mobilitat: Bicibús escolar està actiu i ja s’han fet dues pedalades en divendres.
Poca gent apuntada però amb moltes ganes. Es lamenta que a Manresa no hi
hagi carrils bici, i es creu que amb aquesta iniciativa es pot fer pressió a
l’ajuntament. www.bicibus.cat. Millora dels entorns escolars: 31 adhesions de
centres escolars de Manresa a la iniciativa. Ja hi ha hagut reunió amb l’alcalde,
a veure què més s’aconsegueix. The kidical mass: 15 de maig. Iniciativa
estesa arreu però nascuda Vic per a reclamar entorns escolars més segurs.
Servei de bus escolar: contactar amb la comissió per a contractar el servei,
relatiu a les línies L8 i L1, amb monitoratge. Es valora molt positivament els
valors que van adquirint els infants que utilitzen aquest servei. Porta oficial de
l’escola: comencen les obres aquest estiu. L’entrada serà al C/St Cristòfol, una
mica més avall de la parada del bus. Hi ha planificada una mica de placeta,
amb jardí i porxo que anirà de la vorera del carrer fins la tanca del galliner, al
costat del gimnàs. L’explicació de que la porta es faci en aquest carrer i no al
C/Pilar Bertran Vallès, és perquè el desnivell que hi ha des del carrer nou fins a
la rampa a l’alçada del tipi és més que el permès. Pedagogia per a la seguretat

de les entrades i sortides: iniciatives que es duen a terme per a la
sensibilització: seguir enviant correus recordatoris, deixar avisos als parabrises
dels cotxes mal aparcats o parats, reclamar presència de la Guàrdia Urbana,
reclamar agents cívics, reclamar desviacions de trànsit a les hores d’entrada i
sortida…
d. Festes: Festa de primavera dia 13 de maig de 16h a 20h. Es demana
col·laboració de les famílies en qualsevol aspecte (muntar i desmuntar, aportar
propostes…) Contactar amb festes. Acampada-festa de final de curs: 17 de
juny. En principi es podrà fer si no hi ha cap canvi en els protocols oficials.
Patis oberts a partir de les 16h: s’apel·la a la responsabilitat de les famílies en
la cura del pati.
e. Complementàries: Les inscripcions es faran al setembre i no al juny: El
Consell Escolar ha aprovat que pel curs vinent es proposi BTT com a activitat
complementària. Al juny es farà una setmana de portes obertes d’activitats
complementàries per a què les famílies puguin tastar-les de cara a apuntar-s’hi
el curs vinent. Casals d’estiu: portarà la gestió el CAE. Es demana que aquest
curs, s’avanci la data de tancament de les inscripcions perquè no passi com el
curs passat que es va comunicar que no es faria el Casal molt tard i va ser un
problema per a les famílies que a última hora van haver de buscar alternativa.
4- Precs i preguntes que no han sorgit durant els punts anteriors:
Menjador: quan es recuperaran les dinàmiques de poder servir-se els infants
mateixos, portar-se el propi tovalló i poder rentar-se les dents? Comissió de menjador s’ho
anota per a fer la consulta.
A les 17.55h es dóna per acabada l’assemblea i es fa un berenar conjunt.

