ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA COOPERATIVA DE L'AMPA
València, 14 de setembre de 2020
S’obre la reunió a les 17,35 hores.

Participen:
• Comissió de Comunicació
• Consell Escolar
• Comissió de L’Escola que volem
• Comissió d’Infraestructures

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
No es llegeix perquè no hi és.

2. Lectura i aprovació de l'ordre del dia
1. Aprovació d’acta de la reunió anterior.
2. Lectura de l’ordre del dia
3. Benvinguda noves famílies
4. L’escola en temps de pandemia, es tractarà, entre altres temes:
•

Gestió d’entrades i eixides de l’escola (queixes i propostes de millora)

•

Gestió de la seguretat dins de l’aula i al pati

•

Gestió del menjador

•

Problemes derivats (accés als WC, impossibilitat d’omplir ampolles d’aigua, etc)

•

Transició dels alumnes d’infantil a primària

•

Problemes de comunicació (amb direcció, mestres i monitores)

•

Extrasecolars i matinera

•

Us de mascareta

•

Altres

5. Precs i preguntes

3. Benvinguda a les noves famílies
S’explica que l’Associació de Famílies d’Alumnes del CEIP Pare Català està oberta a la
participació, i que es treballa en comissions. Però que ara mateix, en temps de pandèmia les
activitats de l’AFA estan aturades donades les circumstàncies. Tanmateix s’apunta el dia de les
reunions obertes (tots els primers lectius de mes a les 17’15, a partir d’ara al pati de l’escola).

4. L’escola en temps de pandemia

Protocol d’entrades i eixides
-

-

Les famílies d’infantil presents es queixen de la distància entre els dos horaris d’entrada
(9:00 i 9:20) que obliga algunes famílies a esperar a la porta 20 minuts si tenen dos fills
a infantil i a moltes altres a demanar temps extra en la feina (o aconseguir ajuda per dur
la xicalla a escola). Es parla de proposar acurtar aquest temps o com a mínim fer-ho de
8:50 i 9:10.
Algunes famílies estan preocupades per la impossibilitat de guardar distància a l’eixida.
Es plantegen diverses propostes:
o Una proposta de pintar els fluxos a les voreres de les diverses entrades (com al
Carles salvador). Un parell de membres de l’AFA han treballat en una proposta
que a tothom li sembla perfecta.
o Es planteja estendre aquesta proposta també a l’interior de l’escola
o Proposar també a l’escola crear cues a l’interior i que la xicalla es vaja situant en
la seua filera i no s’acumule a la porta.
o Altra proposta es deixar a un familiar entrar i que acompanye al seu fill/filla a la
cua pertinent.

Matinera i extraescolars
Aglaia, representant de l’AFA al CE fa un resum de com quedà la decisió de les extraescolars i la
matinera en el darrer Consell Escolar (la direcció del centre no es tancà a cap de les dos coses,
però demanà temps per a fer efectius els protocols d’higiene i després mirar com fer ambdues
coses). D’altra banda, segons un pare reunit que és del CIM, sembla que la direcció del centre ja
ha parlat amb el CIM de reprendre la seua activitat d’extraescolars a l’escola, pel que se suposa
que si n’hi haurà activitats extraescolars a migdia, sempre que siguen fora de l’escola (però són
suposicions).
Tothom està d’acord que el servei de la matinera és fonamental i necessari a la nostra escola, i
que és urgent posar-ho en marxa. També, que les extraescolars han de tornar (o les famílies
hauran de buscar aquestes activitats fora del centre augmentant el risc).

Per aquest motiu es decideix:
-

Demanar a l’empresa de matinera si compliria el protocol dictat per Conselleria i si
podria encarregar-se de la neteja i desinfecció de la biblioteca els dies que l’utilitzara
(fred o pluja) i en tindre confirmació (i si no, buscar una empresa que s’encarregue),
escriure una carta instant l’escola a convocar un Consell Escolar Extraordinari per
aprovar la matinera i les extraescolars (que ja han enviat els seus protocols d’higiene
d’acord amb Conselleria).

Com que no sabem quines limitacions es donaran en les extraescolars i son moltes les empreses
i persones que ofereixen serveis, s’acorda que, en cas de no haver extraescolars a migdia, en
horari de vesprada el pati es distribuirà de manera equitativa entre les diferents propostes que
puguen haver a l’aire lliure (futbol, bàsquet, handbol, ball, teatre, etc).

Problemes derivats dels protocols de seguretat i higiene
-

-

-

-

Xiquetes i xiquets que no poden beure quan volen (especialment en horari de patis on
corren i suen més) o si no han dut l’ampolla d’aigua plena de casa (moltes vegades no
se’ls permet reomplir-la).
Xiquetes i xiquets que no poden accedir al WC (especialment en horari del pati de
menjador) quan ho necessiten.
Les famílies de primer any d’infantil manifesten la seua disconformitat amb les normes
del centre que fan que els xiquets/es hagen de romandre tacats fins que arribe la família
(en cas d’incontinència), i ara, per protocol, a més, no puguen accedir al centre per
canviar-los sinó que s’han de dur al xiquet/a a casa (mullat i/o tacat). Es parla de la
vulneració dels drets de l’infant que això suposa i es torna a reobrir la problemàtica del
canvi de roba i neteja per part de la tutora o tutor. Es planteja escriure una carta a banda
que puguen signar totes les famílies d’infantil.
Inexistència de l’acompanyament a xicalla i famílies de la transició d’infantil a primària,
amb la frustració que ha suposat per moltes famílies la falta d’acompanyament en
aquest procés. Altres anys n’hi havia una reunió amb les famílies abans d’inici de curs, i
un acompanyament per part de les mestres d’infantil de la xicalla que passava al següent
cicle, per no parlar del període d’adaptació previ que ja es feia en els últims mesos
d’infantil. Tot això ha quedat suprimit.
Per tal de millorar la seguretat de tota la comunitat educativa, es veu que una mesura
senzilla i factible és incrementar les activitats a l’exterior de l’aula, siga al pati o als
parcs propers de l’escola, ja que està demostrat que a l’exterior és molt més difícil la
propagació del virus.

Problemes de comunicació
Es parla de la falta de comunicació del centre respecte als protocols i decisions preses i s’acorda:
-

Incloure en la carta una petició de millora de comunicació consistent en una reunió cada
15 dies per parlar de les inquietuds de les famílies respecte als protocols i funcionament
del centre en temps de pandèmia i que el centre explique la situació en què es troba.
L’Acta d’aquesta reunió serà oberta i publicada de manera visible per tota la comunitat
escolar.

Es dona per finalitzada la reunió a les 19h.

