
Resum 2n cafè tertúlia divendres 10 de març de 2017

Equip directiu-Vocals/delegades de totes les classes

Escola torna a explicar que la figura de vocal i delegat és la mateixa, tot i que
no es pugui assistir a les reunions de junta de l'ampa. Que ells en diuen
delegat pels alumnes.
Des de la direcció de l'escola ens demanen si us plau que cada vocal-delegat
de classe expliqui al seu grup de whatsapp:

Puntualitat:
Que fem un recordatori, hem d’intentar ser puntuals a les hores d’entrar per no
trencar la dinámica de classe. Es recorda que si s’arriba tard o s’ha de recollir
l’alumne abans, s’ha d’anar a secretaria a signar el full de control d’entrades i
sortides. L’alumne ha d’entregar el comprobant a la mestra conforme s’ha
passat per secretaria. 

Entrades: 
Que parlem amb els nostres fills perque deixin que el conserge obri la porta
completament i que entrin caminant a les 9 i a les 15 hores per tal d'evitar
accidents.
Que degut a les múltiples queixes rebudes per què la porta era petita obrien 5
minuts abans. Ara que la porta ja és més gran, es comenta que a l’obrir abans
a vegades sembla que arribes tard. A partir d’ara i a petició dels delegats de
classe obriran la porta a l’hora en punt a l’escola també li va millor i així
cumpliran amb l'horari lectiu.
Que no poden obrir abans de les 9 per que la cobertura de l'assegurança en
cas d'accident cobreix a partir de les 9.
Que les bicis i els patinets els hem de dur els pares quan venim del carrer i
entrem a l’escola.
Es va demanar que sonés la música a l’entrar i al sortir durant tot l’any com
s’ha fet durant el darrer projecte. L’escola ens comenta que està mirant com
fer-ho.

Passarel·la:
La passarel.la d’accés al pati de primària quedarà oberta de 9:00 a 16:00 per a
més comoditat de mestres i alumnes. Si més no, a les 12:30 quedarà tancada
per facilitar la sortida dels alumnes que marxen sols i l’accés de les famílies
que tenen fills a dalt i a baix, i després es tornarà a obrir.

Pati
- Reixa: Des que la ventada de fa un parell d'anys va tirar la reixa i

l’Ajuntament va instar a l’escola a retirar la ràfia que la cobria, les
famílies considerem que el pati està molt exposat i hem mostrat la
nostra preocupació. La direcció ens comenta que han parlat amb
l'ajuntament i aquest es nega a tornar-la a posar per evitar accidents i
que tornaran a parlar amb l’Ajuntament i amb el departament
d’ensenyament per tal que busquin alternatives.

- Terra de protecció: l'escola ens comenta que estan mirant opcions per
posar un terra de seguretat sota les estructures que tenen els nens al
pati per jugar.



- Fang quan plou: l'escola ha enviat fotos a qui correspon de com queda
el pati d'enfangat quan plou, per tal que busquin solucions, com ara
drenatge, canvi de sorra, caminet asfaltat.

Primària: L'escola torna a insistir en que no fem d'agendes dels nostres fills,
que no els fem cap favor doncs no els ajudem a ser autònoms. Si estan malalts
no hem de demanar els deures ja els faran quan tornin a l'escola. Les proves
les treballen a classe i els nostres fills ja saben què han de fer. El temps diari
que han de dedicar els alumnes a fer els deures i a llegar de primer a sisè és
de 20 minuts al dia.

Blog escola: 
Que a part de consultar periòdicament el blog per què l’escola hi penja
qualsevol informació d’interès per les famílies, que també el mirem amb els
nostres fills.

Infantil:
- Tema autonomia P3: que els pares deixin els seus fills a la porta sense

entrar a dins, s'han de penjar les jaquetes i  posar les bates sols, les
mestres els ajuden. Possibilitat que el Txus es posi entre el sorral i la
rampa per recollir-los. 

- Els alumnes de P4 i P5 s'acompanyen a peu de sorral i també es
necessita que un mestre els rebi. Primària ja entren sols des de la porta
d'entrada.

Excursions: quan es va al teatre només hi ha dos horaris, a les 9 no arriben i a
les 11 sempre arribaran tard al migida, es demana paciència.

Tema insults: l'escola hi està treballant per fomentar el respecte. Tot i que
també s'hauria de treballar des de casa.

Tema menjador: es parlarà amb les monitores sobre el perquè no es treuen les
sabates a P3 per dormir. Pregunteu als vostres fills si estan fent les activitats
planificades.

Es pregunta si l'escola s'ha adherit al projecte Escola Nova 21 i ens diuen que
no, que com moltes escoles públiques s’han sumat al debat sobre el futur de
l’educació a Catalunya anomenat “Ara és demà”.

Es demana que el blog no sigui tant obert, que per veure certs continguts es
faci servir una contrasenya. L'escola comenta que ho estudiarà.

Es torna a demanar la possibilitat de fer matiners a les 7:30 i escola comenta
que no es va aprobar en consell escolar. De tota manera, es va passar
l’enquesta a les famílies per veure la necessitat real i es tornarà a plantejar.


