
 

Cafè tertúlia (07/04/22) 

 

Com que en un principi es preveia una assistència menor de delegades, s'havia decidit de fer 

la reunió d'infantil i primària conjuntes. Finalment l'assistència ha estat major però 

igualment s'ha decidit de fer junts la tertúlia. 

 

L'Olga pren la paraula i explica que per primera vegada s'han incorporat a la reunió les 

coordinadores de primària i infantil. 

També explica que l'escola té moltes ganes de tornar a obrir les portes del centre a les 

famílies i que durant el tercer trimestre es podrà avançar en aquest sentit. 

 

El balanç de l'escola sobre el segon trimestre és positiu, s'han assolit els objectius fixats i 

s'acaba clarament millor que no es va començar. 

La mascareta és encara obligatòria però a la tornada de Setmana Santa ja serà oficial la seva 

enretirada. 

La intenció és augmentar la interacció entre les diferents comunitats, permetent que es 

barregin al pati. 

La previsió és que el curs vinent l'escola recuperi al 100% el tarannà de portes obertes a les 

famílies. 

 

Un tema que va tractar-se a l'últim cafè tertúlia era el problema de la higiene dels lavabos i 

cal dir que la situació ha millorat força. 

 

Durant el segon trimestre s'ha fet la setmana de la coeducació, el projecte de la Mediterrània 

i s'ha tornat a posar en marxa el programa dels padrins i els fillols. L'opinió de les famílies 

sobre aquests temes és positiva: 

 

-Padrins/ fillols: els cursos de 3r i 4rt no havien pogut conèixer els seus fillols i tot just 

aquesta setmana s'han conegut i ho viuen amb una gran il·lusió. 

 

-Setmana de la coeducació: les famílies valoren positivament la informació i els temes 

tractats durant aquesta setmana i es confirma que el missatge ha calat i que a casa també se 

n'ha parlat. 

Es qüestiona si potser són massa conceptes per a tan pocs dies, però l'escola explica que per 

a aquestes setmanes es trien temàtiques amb l'objectiu que quedi alguna cosa per sempre, 

com la setmana de menjar saludable i els dimecres de fruita, de manera que es continua 

tenint present. 

 

-Projecte: es valora molt positivament el fet que el projecte permet connectar el projecte 

amb la realitat del món, per exemple a 4rt han parlat de la guerra de Síria i dels refugiats, a 

més a més de parlar de la fauna i la flora. 

 

5è 

La delegada de 5è explica que estan arribant comentaris discriminatoris i racistes. 

L'escola es mostra sorpresa, ja que és un tema que es treballa i comenten que el confinament 

per la Covid ha afectat la convivència. Es pren nota i es treballarà. 

 



També comenta la delegada, que fora interessant fer activitats per a les famílies, per 

treballar aspectes com la sexualitat i proporcionar eines per parlar-ho amb els fills. L'escola 

proposa que, ara que es podrà tornar a obrir l'escola, l'AFA pot tornar a dinamitzar l'espai 

familiar amb aquests temes. Comentar que l’AFA ha organitzat un cicle de xerrades per les 

famílies i docents que va començar el 28 de març i va acabar el 3 de maig, sobre el següents 

temes: coeducació, educació sexual, diversitat sexual, canvis a l’adolescència i comunicació 

afectiva amb adolescents. Cal remarcar que hi hagut un esforç molt important per part de 

l’AFA, que som totes les famílies, tant a nivell econòmic com d’hores de dedicació, i la 

participació ha sigut molt baixa, a part de les cancel·lacions sense previ avís. La informació 

s’ha enviat per email als socis, a totes les famílies per Dinantia, està al bloc i a les xarxes. 

Passarem una enquesta per a saber per què, tot i que es fan peticions de que l’AFA organitzi 

tallers, xerrades, activitats, després no s’hi apunten masses famílies. 

 

1er 

La delegada exposa que a causa de la Covid i la suspensió del SEP, les famílies amb 

alumnes amb problemes de lectoescriptura se senten poc acompanyades. 

L'escola explica que dins l'horari escolar es fa SEP i que l'any vinent es recuperarà el SEP 

fora d'hores. 

També explica que hi havia? SEP d'acceleració i tecnològic, per a infants que van més 

avançats, i que tot això es podia fer perquè hi havia més recursos humans. L'escola també ha 

detectat que manca una persona d'educació especial. 

 

P4 

La delegada no tenia cap tema a tractar. 

 

6è i 1r 

La delegada comenta que si plou al pati s'hi fa molt de fang. L'Olga explica que l'ajuntament 

ja ha confirmat que s'hi ha d'afegir sauló per resoldre-ho però s'està endarrerint l'actuació, 

igual que està passant amb les arrels dels arbres, que continuen provocant caigudes i ferides 

als alumnes. 

Com que recentment s'ha informat que hi ha problemes amb l'edifici, la intenció és apretar 

perquè es resolguin els problemes del pati. 

 

La delegada també comenta que es troba a faltar més comunicació amb els mestres. L'escola 

és conscient que les normes per evitar la Covid han afectat, per exemple, es troba molt a 

faltar l'últim divendres de mes. 

 

4rt i 6è 

La delegada felicita l'escola per tot el que aprenen els nens i per la implicació dels mestres 

amb els alumnes. 

 

També es comenta que a l'hora de menjador sembla que no hi ha gaire ordre, que hi ha 

alumnes que llencen menjar als altres, que hi ha molt de xivarri... La directora explica que 

tot just fa una setmana que s'ha fet un canvi entre els monitors de 4rt, i un d'ells ha passat a 

un altre grup. Esperen que doni resultats aviat. A més a més, cada dia la coordinadora 

repassa amb la direcció com ha anat el dinar del grup de 4rt. 

 

P5 



No hi ha cap tema a tractar. 

 

Abans de marxar es comenta si no seria possible avisar per Dinantia de les absències dels 

alumnes. La directora explica que entenen que quan els nens van sols al centre seria molt 

còmode poder informar els pares però el problema és que cal una actualització del Dinantia 

ja que ara mateix no és gens útil per aquest objectiu i requereix molt de temps i provoca 

confusió entre els pares, ja que envia el missatge a alumnes que han arribat al centre. 

 


