
REUNIÓ EQUIP DIRECTIU CEIP PARE CATALÀ - AFA PARE CATALÀ

DATA: 19 FEBRER 2021

ASSISTENTS:

 Imma Donat, directora del CEIP PARE CATALÀ.

 Santi Martínez, secretari del CEIP PARE CATALÀ.

 Cristina Ara, cap d’estudis del CEIP PARE CATALÀ.

 Dani  Castillo,  representant  de  l’AFA  al  Consell  Escolar  del  CEIP  PARE

CATALÀ.

 Josep  Bisbal,  representant  de  l’AFA  al  Consell  Escolar  del  CEIP  PARE

CATALÀ.

 PUNTS TRACTATS per part de l’AFA.   

Els punts tractats pels representants de l’AFA sorgeixen de l’última assemblea

de l’entitat (10/02/21):

1. Proposta per a plantar llavors al gran escocell central del patí.

La proposta de l’AFA és fer una replantada en la que participen per una part les

xiquetes i xiquets d’infantil de 5 anys a través de l’elaboració de «bombes de

llavors» i la plantació de les mateixes; i d’una altra banda, les famílies.

En este punt es convoca a Xus, coordinadora de la Comissió de Mestres del Pati

per a poder compartir amb ella les idees de les famílies.

La direcció proposa que en l’activitat hi participe tot l’alumnat del centre per

tal d’afavorir el sentiment de pertinença. Així mateix, es planteja la possibilitat

de  demanar  llavors  al  departament  de  Parcs  i  Jardins  de  l’Ajuntament  de

València;  protegir  els  arbres  plantats  per  que les  pilotades no trenquen les

seues branques; i crear camins dins de l’escocell per a que quan caiga una

pilota, les xiquetes i xiquets puguen recollir-la sense fer malbé les plantes. A

més, cal sensibilitzar a la comunitat educativa sobre l’oportunitat educativa i

mediambiental d’este espai al centre.

Per altra banda, la direcció també informa sobre el projecte de crear una zona

de jocs pintats a terra al voltant de l’escocell, per a la qual cosa, es demana la
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col·laboració de l’AFA. Els representants traslladaran la petició a l’AFA per a que

esta valore si pot finançar la pintura d’este espai.

Per  a  poder  realitzar  l’activitat  de  plantada  es  proposa  comptar  amb

l’assessorament de Daniel Arizpe i Daniel Castillo (membres de l’AFA) i amb la

participació de qualsevol família interessada en implicar-se en la millora del

gran escocell central del nostre pati i coordinar-la amb la Comissió de Mestres

del Pati.

Finalment es valora la possibilitat de llevar la xarxa perimetral de l’escocell per

millorar l’estètica del mateix i facilitar la neteja de l’espai. La decisió final sobre

l’eliminació o el restabliment d’este element per protegir la «nova» plantació,

es consensuarà en la reunió de coordinació amb la Comissió de Mestres del

Pati.

2. Els representants l’AFA informen que s’ha elaborat una enquesta per a que

l’alumnat puga valorar l’alimentació oferida al menjador.

PUNTS EXPOSATS per part de l’equip directiu  i que seran tractats en el

pròxim Consell Escolar:

1. Informació sobre el Projecte Educatiu del Menjador.

2.  Informació  sobre  el  Projecte Cuina Climàtica en  el  qual,  el  CEIP  Pare

Català col·labora per segon any i a través del qual s’ha aconseguit:

➢ Eliminar la proteïna de la carn del primer plat del menú.

➢ Un dia a la setmana el menú es vegetarià.

➢ Totes les verdures i fruites són ecològiques i proveïdes per la productora

Agrofever-Cami a l'Horta, de Godella.
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