
 
 
  

ORDRE DEL DIA 21 Febrer 2017 

Assistents: Teresa Vernet, Marta Jordan, Olga Garcia, Mónica Suárez, 

Paula Rubio, Carme Biech, Angeles, Encarni Valdivia, Mónica Cuchí, Júlia 

Vilà, Marta Jordana. 

1. Oferta extraescolars 2017/2018 

Problemes de bullying a una activitat extraescolar, s’ha donat al 

grup de petits, fins a donar-se el cas de donar de baixa al nen 

agredit de l’activitat. 

El tema s’ha tractat amb pares i nens, amb diferents reunions amb 

nens, pares i conjuntament. Ara estè tancat el tema tot i que el nen 

no vol tornar a l’activitat. 

En cas que es detecti a les activitats de Cet10, el protocol que té 

l’empresa proveïdora serà de parlar-ho, i si fos necessari seria amb 

sancions i si fos necessari expulsió de l’activitat. 

Es va donar el cas que un nen de piscina es va quedar a l’escola, al 

lavabo 

 

2. Noves extraescolars Cet10 

Protocol de semàfors de valors de cara als partits, per valorar els 

comportaments agressius de pares. 

A nivell de 5è i 6è proposar “El gran repte”, Cet10 proposarà a 

l’escola donar a conèixer les activitats a l’hora d’educació física i, 

fins i tot, que alumnes d’institut vinguin a ajudar a fer-ho i donar-ho 

a conèixer. Es podrien oferir a 2ª hora, ja que hi ha espais. 

A l’hora d’aula d’estudi afegir jocs de taula. 

Hi ha un grup de monitores interessades en fer zumba, com 

alumnes a l’escola portant elles la monitora, al no ser una activitat 

de l’AFA s’han de dirigir a l’escola, per si cedeix l’espai. 

La valoració de l’oferta d’aquest curs es bona. 

Es proposa fer un qüestionari en el cas de baixes, per saber quins 

són els punts a reforçar de l’activitat. 

 



 
 

3. Consell escolar 

Escola Nova Xarxa 21, és un projecte que intenta unificar els dos 

tipus d’ensenyament que imparteixen les escoles públiques: el 

tradicional i l’educació activa. 

La nostra escola en aquest moment no s’ha presentat per participar 

en aquest projecte per veure per on van les coses. 

S’han adherit al programa Sssplau, els interessa insonoritzar i 

millorar l’acústica del menjador ja que sempre hi ha molt soroll. 

 

4. Altes-Baixes d’extraescolars maig-juny 

L’online de cara al proper curs ja s’està preparant, durant tot el curs 

es pot sol·licitar canviar d’extraescolar, de cara al mes de Maig i 

Juny;  es porta a votació, tothom a favor. 

Es presentarà l’online als premis Fapac per donar publicitat a la 

plataforma. 

 

5. Educació 

En començar la Comissió iniciat ja el curs, no han pogut optar als 

tallers que oferta la Fapac i l’Ajuntament. Tot i això, es realitzaran 

els següents tallers/xerrades: Taller resol conflictes, Fomentar la 

lectura en família, Taller Bulling, Taller de relaxació per nens. 

La Comissió voldria fer un sondeig per saber quins són els interessos 

de les famílies per ofertar xerrades segons les necessitats. 

 

6. Equipació escolar 

Hi ha opció de botiga física i online 

Física al barri hi ha varies botigues més econòmiques que Quattro. 

Online son molt econòmiques però hi ha el tema del tallatge o 

canvis i reclamacions. 

Votació: botiga física tothom a favor. 

S’investigarà el motiu de per què va deixar-se de treballar amb la 

Palma, que sembla la millor candidata. 

 

 



 
 

7. Casals i colònies 

No surt la sortida a la neu ni el casal de setmana santa. 

Les activitats d’estiu ja estan homologades i començaran el 26 juny 

 

8. Comunicació 

La Comissió demana que les comunicacions de Whatsapp siguin 

amb 24 hores d’antelació, i que els textos estiguin redactats. En cas 

que es demani a la Comissió de Comunicació que redacti el tema, 

cal passar tota la informació que s’ha de transmetre. Si hi ha una 

imatge sense text, s’enviarà tal qual a tots els grups de Whatssapp. 

 

9. Precgs i preguntes 

En principi el darrer rebut de material de l’escola serà l’últim que 

arribarà a nom de l’AFA, ja que s’està parlant amb l’entitat per 

poder fer un nou compte a l’escola. 

 

Final reunió 22:15 

 

Propera reunió dilluns 13 de Març 

 


