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L'escola valora positivament l'arrencada de l'escola en plena pandèmia, perquè es 
demostra que és segura i els nous mestres s'han adaptat molt bé. També comenta que 
hi havia famílies amb por però les van anar tranquil·litzant, veien el dia a dia. També 
comenta que hi mestres amb baixes de maternitat i paternitat. 
Fins a finals d'octubre s'ha estat posant al dia els nens respecte el temari del curs 
anterior i s'han fet proves d nivell. L'inici va costar però a poc a poc els nens i nenes 
han anat agafant el nivell. 
També es valora positivament les entrades per portes diferents, i es contempla per a 
cursos futurs. 
S'està reactivant l'hort i s'està replantejant l'activitat per tal que qui sembri, reculli i 
vegi tot el cicle. 
Pel que fa al menjador, amb la situació provocada per la Covid-19 falten monitors, i tot 
i així l'escola n'ha pogut aconseguir un més ofert pel Departament. En general, la 
valoració de les famílies no és molt bona. 
Respecte a l'edifici, l'AFA té una reunió a mitjans de desembre. 
Es va fer un treball emocional del que havia suposat per als nens i nenes tornar a 
l'escola i començar l’institut, i ara també ens arriba el torn a les famílies. Els nens i 
nenes han valorat molt positivament tornar a l'escola. 
Respecte l’aparcament de patinets, ara amb el Covid no es pot tirar endavant, però és 
una petició que l'escola estudiarà més endavant. 
 
P3A i B no van tenir representació. Es comenta al grup de delegades que si tenen 
alguna inquietud la facin saber per parlar amb l’escola, però no arriba cap comentari. 
 
P4A 
La delegada comenta que tot està bé i estan molt contents amb la tutora i pel que fa a 
les entrades també tot correcte. Pot ser per trobar alguna cosa negativa, la falta de 
contacte. Que el projecte del circ és molt xulo. I valoren positivament les entrades per 
diferents portes, entren millor.  
 
P4B 
La delegada va preguntar si hi havia coses a comentar i com que no hi va haver 
resposta s’ha d’entendre que tot va bé. A nivell personal pregunta el perquè no s'avisa 



a les famílies dels grups confinats de tota l'escola i la direcció va comentar que 
s’informa a les famílies afectades i a l’AFA, per no crear alarmisme, però que si algú 
pregunta responen individualment, però no enviaran cap Dinantia a totes les famílies 
del centre mirant d’empatitzar amb com es sentirien les famílies afectades de sentir-se 
senyalades.  
Amb el menjador no estan satisfets. 
 
P5A 
La delegada comenta diversos temes: 
- Es comenta que hi ha molt trànsit al mig de la rampa a l'hora de recollida, des de 
l'escola es pren nota i comenta que es veurà si es pot senyalitzar el terra per indicar el 
lloc d'espera, sentit de pujada, baixada... 
- Es comenta el retard que hi ha a vegades amb l'obertura de la reixa de la rampa I ens 
diuen que ho tindran en compte 
- Es comenta la possibilitat d'habilitar un espai per a fer un pàrquing de patinets i 
bicicletes, ens diuen que ara mateix per tema Covid no és viable, però que es deixa 
pendent per quan la situació ho permeti 
 
1r A i B sense representació 
 
1r C 
Es van comentar les queixes que hi ha hagut del menjador escolar. Concretament 
sobre la qualitat del menjar i sobre els monitors. Es comenta que s’ha de fer queixa 
particular, enviant un correu a la comissió i a la coordinadora, però no ho han fet. 
Comenten que el menjar està salat però d’altres delegades comenten el contrari. 
L'escola va comentar que la qualitat es la mateixa que ha estat sempre, en la mateixa 
línia. I sobre els monitors, la direcció comenta com a punt positiu que a primer cada 
grup ha pogut dinar a l'aula i tenir el seu propi monitor. Si bé  és cert que falten 
monitors a nivell general, ja que a partir de 3r cada monitor té 3 grups i que aquest és 
un problema que deriva del departament. 
També es va comentar que molts pares estem contents amb el mestre. La direcció va 
comentar que el Javi és un mestre 'Covid' , que s ha destinat a la nostra escola per la 
situació actual excepcional,  i que no saben si aquests mestres tindran continuïtat en 
propers cursos. La delegada comenta que no estan satisfets amb el menjador, per la 
qualitat del menjar i els monitors.  
 
2n A 
La delegada comenta que tampoc hi va haver comentaris al grup, pel que s’entén que 
tot està bé, i que tant infants com famílies estem contents 
 
2n B La delegada comenta diversos punts: 
- Es comenta que les famílies estan molt contentes amb la tornada a l'escola, amb la 
Cristina i amb els altres mestres bombolla. 
- Es dona reforç a la petició del pàrquing de bicicletes. S'ha de motivar i donar eines a 
les famílies per poder venir sense cotxe a l'escola. 
- Es comenta el tema de l'hort, veiem molt positiu que es reactivi i que s'utilitzi el pati 
com un espai valuós d'aprenentatge. 



 
2n C 
La delegada comenta que al grup pregunten per com va la construcció de l’edifici de 
l’institut escola i es respon que l’AFA ha demanat una reunió amb ajuntament i ss.tt i 
que la reunió està prevista pel dia 15/12. I que estan molt contents amb el Ciscu.  
 
3r A  
La delegada comenta que també es va preguntar al grup si hi havia comentaris i no hi 
va haver massa resposta pel que s’entén que estan contents per com va tot. A nivell 
particular pregunta sobre el nivell, si tenen la base mínima després del parada de 6 
mesos. Comenta que no tenen masses deures i que per que no en posen més i demana 
més exercicis de suport o consells/recursos per les famílies que necessitin més. 
Comenta que estan contents amb les tutores i que sobre tot la canalla s’enyora molt 
entre ells. 
 
3r B 
La delegada reforça la petició d'habilitar un espai per a fer un pàrquing de patinets i 
bicicletes, es diuen q ara mateix per tema Covid no es viable, però que es deixa 
pendent per quan la situació ho permeti. També comenten que estan molt contents 
amb el funcionament del Dinantia. I que estan molt contents que l’escola s’hagi obert, 
era necessari.  
 
3r C 
Es comenta que les delegades van preguntar al grup i no hi va haver comentari, per 
tant s’entén que està tot bé i que les famílies i els alumnes estem contentes. 
 
4t A 
La delegada comenta que no hi havia comentaris a fer, pel que entenem que tot està 
bé, i que tant infants com famílies estem contents 
 
4t B 
La delegada pregunta per l’impacte del confinament a nivell acadèmic i emocional. 
Comenten que per que hi ha 16 nens i 6 nenes, que no ho troben equilibrat. L’escola 
comenta que va ser molt difícil estructurar els grups, que van fer una primera 
repartició que no va funcionar. La incidència amb el tema de que desapareixien coses a 
classe va quedar resolta i tancada. 
 
4t C sense representació 
 
5è A 
La delegada pregunta el perquè a vegades les classes d'educació física es deixen de fer 
i es substitueixen per altres activitats com per exemple fer els deures, la resposta de 
l'escola es que ja preguntaran perquè no en tenen constància. 
 
5è B 
La delegada comenta que a algunes famílies (no era general ) han notat un canvi 
important d'augment de deures que els nens portaven a casa comparat amb el curs 



passat. L'escola va respondre que els 6 mesos sense classe havia fet que alguns nens 
els costés re-emprendre el ritme i que també moltes de les feines eren les inacabades 
de classe 
 
5è C  
Les delegades no van poder assistir però van preguntar al grup si tenien alguna cosa a 
comentar però no es va fer cap comentari. Per tant, s’entén que va tot bé i estan 
contentes amb com va tot i amb la tutora. 
 
6è A 
La delegada comenta que al grup no van fer cap comentari, i planteja una pregunta a 
nivell personal sobre la gran quantitat de deures que veia que tenien i també vaig 
preguntar si hi havia possibilitat de comunicar a la família quan un nen o nena no 
arriba a l'escola en el cas dels que van sols, en el cas dels deures l’escola va explicar 
que els nens i nenes els està costant posar-se en marxa després del confinament i pel 
que fa als avisos s’ho estan plantejant de fer-ho a 6e. També ens van demanar crear el 
grup de la festa de final de curs i a 6eA també han sortit dos voluntàries. 
 
6è B 
La delegada comenta que pregunten pel protocol que es farà per les tutories amb el 
tutor per parlar de les notes del trimestre i és va dir que seria via telemàtica. 
També es va demanar informació transparent de la situació de Covid19 a l'escola i és 
va comentar que no serà factible i que es continuarà informant a les famílies afectades 
com fins ara. 
I per acabar la directora va demanar la creació de comissions de festa per fi de curs. A 
6eB ja està creada 
 
6è C 
La delegada comenta que tampoc havien fet comentaris al grup. De manera particular 
es va afegir al comentari de la delegada de 6èA sobre el tema deures. També va 
comentar que l'extraescolar d'anglès al ser 12 infants si era possible realitzar-la dins de 
l'escola en dos grups de 6, però sembla ser que no es va poder t muntar encara que hi 
ha famílies que així ho han demanat per correu electrònic i s'està fent únicament 
online, de manera que no totes han continuat. 
 
1r ESO A i B la delegada comenta els següents temes: 

• 1r. Tema escales: es veu que algú havia reslliscat més d'una vegada i 
demanaven si podien posar als graons alguns cinta antilliscant. 
Resposta de l'escola: segons la informació que tenien, havia estat alguna 
vegada de forma aïllada i, per tant, consideraven que no calia fer-ho. 

• 2n. Semblava que l'alumnat sortia tard. 
Resposta de l'escola: a 6è ja eren grups que s'entrenien i que sortien tard 
perquè havien d'acabar alguna tasca que haurien d'haver acabat. 

• 3r tema: armariets/taquilles. L'alumnat va molt carregat amb les motxilles i, tal 
com es van comprometre, espera tenir un lloc on deixar material que no 
necessita i no emportar-se'l sempre a casa. És un tema que em van comentar 



bastants pares i mares. Estan en edat de creixement i aquests pesos a les 
esquenes no són gaire recomanables. 
Resposta de l'escola: encara havia d'arribar material i entre el qual, aquests 
armariets. Però s'estan rumiant de col·locar-los perquè no saben si disposen de 
prou espai. 

• 4t tema: competències bàsiques de 6è. Es faran? 
Resposta de l'escola: es faran l'última setmana d'escola també per valorar amb 
quin nivell comencen 1r de l'ESO, sobretot després del confinament. 

• 5è tema: la pròxima reunió, en què hi ha tants delegats, es podria començar 
per 1r d'ESO. 
Resposta de l'escola: sí, ja ho havien rumiat. 
Bé, d'altra banda, a títol personal, penso que potser seria més operatiu fer dues 
reunions: una fins a cicle mitjà i una altra de cicle superior i 1r d'ESO.  

 
 
La valoració en general de les delegades és que la tornada ha anat bé, que estan 

contentes amb el dia a dia i els tutors i tutores, i que els nens i nenes estan feliços. 

Es torna a insistir en que si tenim qualsevol inquietud sobre l’educació que reben al 

centre els nostres fills i filles, en el seu dia a dia, es pot parlar obertament tant amb els 

tutors i tutores, com amb la direcció del centre. El més important és que tant famílies i 

alumnes estiguem tranquil·les i contentes, al igual que ho ha d’estar tot l’equip del 

centre. Però si hi ha alguna cosa que no rutlla se n’ha de parlar obertament per buscar 

una solució, doncs el que volem tota la comunitat educativa és la millor escola.  

Comentaris que van sorgir mentre es feia el resum i respostes que ens van anar 

arribant de direcció a les preguntes plantejades sobre l’ús de pantalles, la presa de 

temperatura, i l’avís de que no han arribat a classe. 

Arrel de la inquietud mostrada al grup de delegades pel tema de no fer educació física 
alguns dies, la Junta de l’AFA va tornar a consultar-ho amb la direcció. El que ens va 
comentar la directora és que no es deixa de fer educació física. Si alguna vegada no 
s'ha fet el dia i hora que tocava pot ser per diferents motius però que sempre es 
compensa. Per exemple, si plou no es pot sortir al pati i ara tampoc es pot utilitzar 
l'aula de psico però el que es fa són altres temes relacionats amb l'educació física. 
També es fan sessions de matí complet a Can Jofresa i per exemple aquell dia es deixa 
de fer matemàtiques o English p.e. També es pot donar el cas que es facin altres 
activitats relacionades amb l'educació física com ara les coreografies. Que si algun dia 
no es fa ha de ser per algun fet puntual i extraordinari. En aquest cas la direcció ens 
demanava que li diguem, si us plau, en quantes ocasions ha passat i en quin context. 
 
Sobre la inquietud per l’ús de les pantalles a l’aula durant la tarda de l’últim divendres 
del trimestre doncs alguna família considera que va ser desmesurat i opina que l’escola 
ha de tenir altres recursos pedagògics.  
Des de la junta de l’AFA vam recollir i traslladar aquesta inquietud a la direcció que va 
parlar amb l’equip docent i ens va respondre el següent: “Hem parlat amb les 
docents...ha estat una setmana (com cada any) diferent...dedicada  a nadal...quan 
preparen nadal moltes hores van cap a l’àmbit artístic doncs es fa més música i mes 



plàstica que en d’altres èpoques del curs. Ahir a la tarda, puntualment, les tutores que 
es desviuen, totes, pels seus alumnes varen dir als seus alumnes què volien fer, uns 
varen demanar jocs de taula, altres dibuixar, altres jugar amb uns ipads que tenim i 
que mai poden fer servir per que ells tenen portàtils...són dies diferents, l’alumnat està 
més esverat, il·lusionat, ens espera l’amic invisible, el patge, el tió, el concert,...Per altra 
banda, ahir faltaven 2 docents que es varen haver de cobrir i no es va poder fer el que 
tocava en aquell moment.  
El tema d’ed. física...no s’ha pogut fer quan ha plogut tot i que fan activitats 
relacionades a l’aula, per ex a 4t estan muntant un power point. Direccio té constància 
i revisa les programacions i fa els horaris...i per tan sap si es recuperen o no les hores 
d’ed. física. Tot i que com ja sabem en moments de projectes tot és més globalitzat i hi 
ha àmbits que es treballen més que d’altres ..i per això tenen la graella de continguts 
que s’han de treballar a cada curs i que s’han d’assolir a cada cicle, i vetllen per què així 
sigui.” 
 
S’informa quan és necessari, del contrari no s’avançaria en els continguts que s’han 
d’assolir. 
 
Es comenta que l’avís a les famílies dels alumnes que van i venen sols a l’escola 
s’hauria de fer des del curs que poden anar sols, doncs a 1r d’ESO es fa per norma i si 
es pot fer a secundària es pot implementar a primària. Doncs si algun dia un alumne de 
4t que ja va sol no arribés a l’escola no s’informa, i si la família compta amb que ha 
arribat no el buscarien fins l’hora de sortir. 
 
Sobre la presa de temperatura, és responsabilitat de les famílies prendre-la a casa tal i 
com s’indica al document de responsabilitat que vam signar les famílies. L’escola pren 
la temperatura com a mesura de prevenció per així ho considera però no està marcat 
com a obligatori a les instruccions del departament d’Educació. 
 
Com a AFA defensem els interessos de les famílies i lluitem per que l’educació pública 
sigui d’excel·lència i, dintre de les nostres possibilitats, per que tinguin el màxim d’allò 
que considerem necessari. Com a AFA prenem notes de totes les inquietuds que ens 
arriben per qualsevol canal. Entre famílies i AFA sempre hem apostat per a una 
comunicació oberta on cada família pugui parlar amb els mestres i l’escola.  
 


