
   
 

Acta AJ04-2020 

Lloc Videotrucada 

Data 29 d’abril de 2020 

Assistents Debla Aladren, Beatriz Sánchez, Àstrid Sanz, Maria Martí, Ana 
Fernández, Fran Frias, Pedro Valiente, Alicia, Yolanda Sánchez, Anna 
Martí, Natàlia Barris, Pili Vega i Sònia Pérez. 

Ordre del dia 

1. Valoració personal de la situació actual. 

2. Conclusions a transmetre a la direcció del centre. 

3. Repàs de comissions. 

4. Comentaris de la presidenta. 

5. Torn de preguntes. 

1. Valoració personal de la situació actual 

Per tal de garantir la confidencialitat de cadascú, es redactaran les valoracions de manera 

anònima: 

- Prefereixo tenir un horari obligat però més autònom de realizar. 

- Els deures haurien de fer-se de manera més autònoma i sense tanta necessitat de 

pantalla. 

- El ritme és adient als cursos superiors. 

- Seria convenient avançar alguna matèria, augmentar el número de dictats i utilitzar 

llibres. 

- Cal mantenir als nens més ocupats, amb quaderns per exemple. Què es farà amb els 

llibres que s’han quedat a mitges? 

- Com a pares, hem decidit gestionar els deures dels nostres fills. 

- Hi havia massa volum d’activitats obligatòries. 

- Estic molt decebut amb el tracte del centre, tinc la sensació que està tothom de 

vacances. 

- Les activitats s’han de poder realitzar sense tanta pantalla. 

- Crec que és important tenir una plataforma única. 

- Seria bo utilitzar fitxes o quaderns. Valoro positivament el Class Dojo. 

- Resulta tot massa improvisat. 

- Importantíssim fer una classe virtual de tant en tant. Cal tenir en compte que amb 

Class Dojo s’ha de fer fotos i vídeos als nens, i molts no volen. 

- No s’ha entès el tema de la avaluació. 

- Voldria més vídeos del mestre. Què passarà amb els llibres? 



   
 

- Important fer més videoconferències. P3 no ha tingut comunicació amb els nens. 

- Seria bo que s’expliqués als pares la manera de resoldre els problemes (especialment 

els matemàtics) per tal de poder ajudar als nens en cas que es quedin encallats. 

- No ha tingut gaire o gens comunicació amb la mestre. 

2. Conclusions a transmetre a la direcció del centre 

- Unificar plataformes, tenint una plataforma única per curs. 

- Videoconferència diària no obligatòria però recomanable, doncs crea un vincle 

alumne-mestre, millora els horaris a casa i fa que els nens estiguin més contents. 

- Que es facilitin per part dels mestres vídeos explicatius dels exercicis que requereixin 

algun mètode específic (restes portants, lògica, etc.). 

- Alliberar EMAT per tal de poder fer tants exercicis com es vulgui. 

- Preguntar com s’aprovarà el catàleg sense un consell escolar. 

3. Repàs de comissions 

Casals 

S’ha parlat amb en Joan Esteve, però encara no se sap si es podrà realitzar o no el casal. Es 

valorarà l’opció de fer també alguns dies de l’agost. També es planteja la possibilitat de fer-lo 

tancat als alumnes del centre. 

Extraescolars 

Es presenta el catàleg pel proper curs a l’espera que l’aprovi el Consell Escolar. A destacar: 

- No es farà robòtica ni petits exploradors. 

- No es farà Aikido. S’està valorant fer Judo. 

- Es valora realitzar una nova extraescolar: Emociona’t. Proposada per la psicòloga, 

pretén ajudar a tractar les seves emocions a cada nen. 

Cal recordar que degut a la situació actual, el catàleg es susceptible a modificacions. 

Les inscripcions es faran al setembre. 

Pedagògica 

Aquesta setmana es proposaran dues activitats dirigides als pares i mares. 

Menjador 

Ha quedat penjada la proposta de modificar els torns de menjadors per al proper curs. 

  



   
 

4. Comentaris de la presidenta 

Acabem la reunió valorant molt positivament el vídeo enviat a les famílies i proposem fer-ne 

un de nou. 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Pili Vega    

Secretària AFA Taula Rodona  


