ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS DE L’ESCOLA
RAMON LLULL DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2018. 17 hores 15 minuts.
Segona reunió de la comissió
Assistents: Oriol López (activitats esportives), Gemma Cassalta (representant
famílies), Martina plana (representant música i dansa), Anna Ferrer (titularitat
de l’escola i representant anglès).
S’excusa la presència de l’Anna Compés, l’Enric Edo i l’Oriol Giménez, per
impossibilitat de combinar horaris.
Temes tractats:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta de la darrera comissió.
Es comenta que no es faran les portes obertes de futbol tal com vam
acordar, ja que finalment aquest dijous, com a activitat de final de
trimestre, faran un partit d’entrenament a l’escola Arrels.

2. Valoracions dels resultats de l’ enquesta. Oferta d’activitats
extraescolars de l’escola pel curs 2018-2019.
Tot i que es valora que la participació, tenint en compte altres
enquestes, és bona, hem de tenir en compte que falten molts usuaris
d’extraescolars per contestar. Diu que hem de valorar que els resultats
no són representatius d’una globalitat.
Aquests resultats han de servir de punt de partida per acabar
d’organitzar l’oferta del pròxim curs, després farem les matisacions
pertinents.
La piscina s’ha de fer, perquè és la més demanada.
Podem atendre l’opció de teatre musical, seria a partir de Primària.
També diu que amb els d’infantil es podria fer una activitat
“multiactivitats” que englobi iniciació, música, dansa, manualitats i lleure.
A Infantil aniria bé aquesta activitat perquè toca totes les especialitats,
no es centre amb una sola oferta i després a Primària es poden
especialitzar en bàsquet, teatre musical, instrument. Cal valorar si més
endavant donem sortida a la part més d’arts amb una activitat de
plàstica-manualitats.

El futbol és l’única activitat que no ha aprovat en el resultat de valoració.
Pensem que està relacionat amb el fet de no haver competit. Estarem al
cas, es comenta que es vol fer una reunió de final de curs per veure com
ha anat i valorar continuïtats. D’entrada és un grup tancat i ens anirà bé
saber si hi haurà places vacants.
3. Planificació de les activitats 2018-2019
Hem de seguir valorant que som una escola petita i molta
diversificació d’activitats pot acabar sent contraproduent.
De les activitats més demanades oferirem el xinès, la piscina
(esperant que puguem ajustar preus) i el teatre musical.
El patinatge tot i que ha tingut sol·licituds, valorem que les edats són
molt diferents i les nostres instal·lacions no són les més adequades.
Els escacs també tenen demanda, però les edats són molt diverses.
Així i tot amb els escacs farem de nou l’anàlisi per edats i acabarem
de valorar.
No oferirem les activitats que no van sortir el curs passat, de fet hi ha
moltes que ja fa més d’un any que s’han ofert i no han sortit.
A Infantil farem l’activitat global de diferents disciplines.
A Primària farem el teatre musical. Amb el grup de dansa que faran
sisè (hi haurà dues nenes de cinquè), farem el teatre musical però
amb l’excepció de més base de dansa per acabar el treball que s’ha
fet al llarg de tota la Primària.
Oferirem el futbol de 4t a 6è de Primària. El dijous mantindrem el
grup actual. Si surt un segon grup, l’haurem de passar a divendres.
Els dilluns i dimecres farem bàsquet. El dimarts si el pati queda lliure,
poden anar de manera esporàdica els d’infantil.

4. Representants famílies: Aportacions a tenir en compte.
Hem parlat de recordar que cal anar avisant els canvis de professorat. A
dansa s’ha fet sempre. A música s’ha anat fent, però no sempre. Es
demana fer els canvis des de l’activitat de dansa (el que hem comentat
del teatre musical i l’activitat “multi disciplines” a Infantil.

5. Planificació data pròxima comissió
Hem comentat que enviarem el dossier d’extraescolar a tots els
representants de la comissió abans d’enviar-ho a les famílies.
La pròxim reunió serà de tancament del curs. Es farà cap a finals de
maig o el juny. Es farà la convocatòria en temps per anar podent tancar
agendes i intentant que vagi bé a tothom.

