
REUNIÓ EQUIP DIRECTIU CEIP PARE CATALÀ - AFA PARE CATALÀ

DATA: 29 GENER 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 (25/01/21):

1. Es  demana  informació  sobre  el  protocol  de  comunicació  dels  casos

relacionats amb la COVID-19.

L’equip  directiu  en  primer  lloc,  felicita  i  agraeix  a  les  famílies el  seu

comportament i  responsabilitat durant estos mesos, mantenint la serenitat i

confiança en les mesures adoptades per Salut Pública. Així mateix, informa que

quan  detecten  o  les  famílies  comuniquen  un  possible  cas,  Imma  o  Santi

(coordinador  COVID-19)  contacten  directament  amb  els  serveis  de  Salut

Pública, amb els qui  estableixen, en funció del cas, el  protocol  i  mesures a

prendre.  Per  protocol  i  per  a  no  crear  alarmes  innecessàries,  només  es

comuniquen  els  casos  que  hagen  donat  positiu  per  COVID-19,  i  que  mai

s’identifica a la persona amb noms i cognoms per a poder garantir la protecció

a les seues dades personals.

Per altra banda, des de l’equip directiu es demana a totes les famílies que

continuen prenent la temperatura a filles i fills abans d’anar a escola com a

comportament  responsable  amb  la  comunitat  educativa.  I  recorda  que  les

mesures preventives que es prenen en les aules, menjador, altres espais del

centre i  en les fileres d’entrada i  eixida de l’escola, responen a les normes
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sanitàries  dictades  per  la  Generalitat  Valenciana.  En  este  sentit,  fer  un

recordatori a l’alumnat de 5è i 6è de primària per a que respecte les distàncies

de seguretat i mesures preventives, mentre esperen en el carrer abans d’entrar

al centre escolar. 

2. Els  representants  l’AFA  expliquen  que  diverses  famílies  demanen  poder

utilitzar les aules per a l’escola matinera, demanant-li a l’equip directiu que

reconsidere la possibilitat de cessió de les aules per a esta activitat.

L’equip directiu informa que les condicions sanitàries no han variat respecte a

l’inici de curs, fins i tot en estos moments han empitjorat, i per tant de moment

no és viable utilitzar les aules.

Des de l’equip directiu es veu adient que es puga fer una previsió d'alumnat

usuari i d’empresa d’escola matinera, per a que en el supòsit de que es donara

una millora de la situació sanitària, la proposta per a l’escola matinera poguera

estar elaborada prèviament.

3. Els representants de l’AFA comenten alguns comportaments poc amables

amb famílies d’infantil  per part de Paloma, la conserge, davant la qual cosa

l’equip directiu  recull  la  informació per a poder solucionar les  dificultats  de

comunicació. Així mateix la direcció explica la falta de personal en esta àrea, la

qual cosa fa temps que pateix l’escola. Esta situació a més, es complica en un

any com l’actual amb una única conserge per a tot el centre.

4. L’AFA també informa del malestar de gran part de les famílies d’alumnat que

cursa  francés com  a  llengua  estrangera.  Este  descontent  es  centra  en

qüestions acadèmiques relacionades amb continguts, coneixements i habilitats

de la docent; així com de les metodologies pedagògiques emprades.

L'equip  directiu  informa  que  era  coneixedor  del  malestar;  que  l'aposta  del

centre pel francés ha sigut sempre forta; i que en jubilar-se Àngels han posat a

disposició de la nova docent tota l'ajuda possible perquè la transició fóra el

mes senzilla i amable possible tant per a la docent com per a l'alumnat. No
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obstant  això,  l'equip  directiu  pren  nota  i  tindrà  en  compte  la  informació

facilitada.

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

pròxim Consell Escolar:

1. Informació sobre la gestió econòmica i pressupost.

2. Informació sobre la COVID-19 a l’escola.

3. Informació sobre el manteniment i les infraestructures de l’escola. Hi ha

un nou inspector que s’ha pres nota de totes les deficiències i ha començat a

fer intervencions.

Hi ha un projecte per a repintar les pistes esportives del pati.

Es fa palesa la preocupació per augmentar les plantes del escocell i millorar la

protecció del mateix per a tindre cura de les espècies arbòries.

4. Informació  sobre  el  projecte  de  menjador.  Després  de  dos  anys  de

lentíssimes  i  farragoses  supervisions  tècniques,  el  projecte  compta  amb

l’aprovació tècnica dels Servicis Territorials de la Generalitat Valenciana i els

Servicis  Tècnics  d’Arquitectura,  Enginyeria  i  Sanitat  de  l’Ajuntament  de

València.

Ja  s'han  realitzat  Les  gestions  de  tramitació  per  ultimar  l’obtenció  de  la

Llicència d’Obra Municipal. La Licitació Pública del Concurs per a l’Adjudicació

de  l’Obra  correspon  al  Servici  Tècnic  d’Infraestructures  Educatives  de  la

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. L’arquitecte responsable del projecte

ha finalitzat els treballs corresponents a esta fase.
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