
REUNIONS AMB EQUIP DIRECTIU ESCOLA: 
 
Reunió entre direcció i equip extraescolars per coordinar: 

- Sol.licitud de beques extraescolars 
- Que el màxim d’extraescolars tinguin possibilitat de beca 
- Sol.licitud de monitors/res de suport 
- Creació de la comissió de Gènere 
- Creació de la comissió de mobilitat 
- Programació de temes de les reunions de delegats/des 

 
XERRADES PSICOPEDAGOGA: 
Durant el curs 2019-20 es van fer les següents xerrades o articles de la psicopedagoga: 

- Xerrada assetjament entre iguals 
- Acompanyament en temps de pandèmia (diversos articles redactats per la 

psicopedagoga i distribuïts a través dels canals de delegats/des. 
 
 
SUB-COMISSIÓ DE GÈNERE: 
Creació de la comissió de gènere amb identitat pròpia. Es fa el traspàs de les activitats i una de 
les persones que ho lideraven el curs passat es quedarà a la comissió per facilitar el relleu. 
 
ACCIONS FETES A LA LUDOTECA: 

- Es pacta amb Divers que la ludoteca i acollida siguin becades per part de l’empresa. Els 
infants provinents de famílies amb dificultats econòmiques podran apuntar-se sense 
cost. 

- Quan hi ha venda de pastissos a l’escola se’ls porta el berenar. Això ho va proposar 
direcció de l’escola. S’ha de coordinar amb la monitora perquè no hi hagi nens 
al.lèrgics i que els pares i les mares n’estiguin informats. S’ha de tenir present que els 
nens que hi ha els divendres a la ludoteca són els que tenen més dificultats d’inclusió, 
ja que són els divendres on es generen més dinàmiques de participació social entre les 
famílies. 

- Quan hi ha conta contes a la biblioteca o algun taller es convida a anar als nens de la 
ludoteca o se’ls informa perquè puguin fer una activitat paral.lela. 

- Es va convidar als nens de la ludoteca a l’espectacle de final del primer trimestre 
d’extraescolars. 

- Les actuacions en aquest camp es van parar en iniciar la pandèmia. 
 
ACCIONS COMPLEMENTARIES LUDOTECA + BIBLIOTECA: 

- Volem crear una xarxa de pares voluntaris per ajudar a nens un dia a la setmana amb 
deures, lectures, presentació de treballs, … Hi ha nens que cada tarda estan a la 
biblioteca o la ludoteca i els pares no els poden ajudar. Només hi ha un nen en aquest 
cas que es quedi habitualment a la biblioteca i ja s’ha trobat una família que faci 
aquest acompanyament. 

- Les actuacions en aquest camp es van parar en iniciar la pandèmia 
 
DELEGATS: 
Setembre 19: Creació del càrrec "Persones referents" a P3 i P4. Les famílies van rebre un 
comunicat de benvinguda en 3 idiomes, presentant les persones referents a les que poden 
anar si tenen qualsevol consulta. És el segon any que es fa aquesta iniciativa. 
 
Octubre 19: En sortir els delegats de curs després de la reunió pedagògica es va fer una reunió 
informal un dia a les 16 amb les delegades de P3  on se'ls va informar de la funció dels 



delegats i delegades en l'àmbit de convivència, del format de les festes col.lectives i obertes, 
els regals de les Mestres de fi de curs, que s'ha d'animar a les famílies que es queden 
"despenjades" a participar en les activitats... 
Novembre 19: es fa una revisió amb vocalia de delegats/Des per actualitzar el document de les 
funcions de delegats, i incloent algunes recomanacions de la comissió de convivència. 
Desembre 19: Es va fer la reunió trimestral de delegats/Des, amb un monogràfic de 
convivència SIEI. La dinàmica va funcionar molt bé, van sortir idees molt interessants i crec 
que el missatge va arribar molt bé als delegats que hi van anar. Em temo que els que no van 
anar no van captar el missatge.  
Hi ha una acta d'aquesta reunió.  
No es van poder fer les altres dues reunions trimestrals de delegats/Des presencialment, les 
altres van ser online i van estar encarades a tractar els temes relacionats amb la pandèmia. 
 
Des de la comissió creiem que molta de la feina que s’ha de fer a través dels pares, ja que 
amb l’exemple positiu o negatiu inclouen i exclouen famílies. Això després els nens ho 
traslladen a les aules i al pati. S’ha de treballar amb els delegats.  
 
COORDINACIÓ AMB EXTRAESCOLARS: 
S’ha aconseguit una coordinació entre Extraescolars, Equip Directiu i Serveis Socials per 
garantir un correcte protocol que garanteixi l’accés a activitats extraescolars als nens i les 
nenes de famílies ateses per serveis socials. Des de la comissió de convivència els donarem un 
cop de mà per a demanar les beques i altres consultes que puguin tenir. Hi ha comunicació 
directa entre Divers (entitat que gestiona la majoria d’extraescolars), Serveis Socials, direcció i 
la comissió de convivència, per a aconseguir arribar al màxim de famílies. 
 
BEQUES PER A EXTRAESCOLARS I CASALS D’ESTIU: 
Des de la comissió de convivència, coordinats amb la de comunicació i la d’extraescolars s’ha 
fet la tasca de recordar personalment a determinades famílies dels terminis d’accés a les 
beques de l’ajuntament i facilitar-los els tràmits.  Aquest curs els recordatoris i la informació 
del casal d’estiu i les beques per fer-los ha estat més complicada de fer, degut a la pandèmia. A 
través del canal watsapp entre la comissió-direcció de l’escola-famílies vulnerables/amb fills/Es 
NEE s’ha pogut fer l’acompanyament correcte i s’han aconseguir tramitar totes les beques i 
monitoratges de suport. 
 
MONITORATGES DE SUPORT: 
A inici de curs es van provisionar 800€ del pressupost de l’AFA en concepte de “dues setmanes 
de monitoratge de suport per al casal d’estiu”. Gràcies a la bona coordinació entre famílies 
amb infants amb NEE, no va caldre fer ús d’aquesta partida pressupostària. 
La partida pressupostària, degut a la pandèmia i al no cobrament de la segona quota de l’AFA, 
es va veure reduïda a 400€. Com que no havien calgut per al casal d’estiu es van destinar com 
a suport econòmic per al monitoratge de suport per l’extraescolar de piscina de dos infants de 
l’escola. Aquesta decisió es va prendre en junta AFA, ja que les famílies eren les mateixes que 
no n’havien hagut de fer ús al casal d’estiu. 
 
BLOG AFA: 
S’ha revisat completament incloent tota la informació de la comissió.  
S’anima a les famílies a participar al blog de l’AFA (directament o de manera anònima a través 
de la comissió) i donar a conèixer les seves diversitats. 
 
BIBLIOTECA: 
Ens agradaria poder fer: 



-Hi ha hagut activitats contacontes i exposicions relacionades amb diferents temes tractats per 
la comissió. 
- En iniciar la pandèmia, enlloc d’aturar aquestes accions es van canalitzar via el Instagram de 
la biblioteca. 
 
ALTRES PROPOSTES: 
Es va demanar una subvenció a l’ajuntament per poder pagar l’extraescolar de natació de nos 
alumnes amb NEE que necessiten monitor de suport. Aquest ajut econòmic es va rebutjar per 
part de l’ajuntament. 
 
Es comença a redactar un protocol per al suport econòmic desde l’AFA per a activitats no 
lectives per a famílies amb dificultats socioeconòmiques i famílies amb infants amb NEE.  
 
 


