ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS DE L’ESCOLA
RAMON LLULL DEL DIA 16 DE GENER DE 2019
És la segona reunió de la comissió del curs 2018-2019.
Assistents: Anna Ferrer (anglès) Oriol López (activitats esportives), Gemma
Cassalta (representant famílies) i Enric Edo (representant famílies i representant
AFA)
S’excusa la presència de la Martina Plana (divertides, teatre musical i música),
Cristina Mulero (CN Sant Andreu) i l’Anna Compés, representant de les famílies.
Temes tractats:
1. Acta sessió anterior. Aprovació
Comença al reunió a les 15:35.
S’aprova l’acta de la sessió anterior. Els membres de la comissió
comenten que va molt bé poder rebre l’acta amb anterioritat.
2. Activitats 2018-2019: Primer trimestre valoració organitzadors.
En l’activitat de piscina es valora positivament la presència de mares
voluntàries en el vestidor per ajudar a eixugar cabells. Les mares fins i tot
porten assecadors.
Tot i que es guanya amb rapidesa, cal valorar que és molt difícil poder
sortir a l’hora que estava planificada en un principi. Per aquest motiu
s’informarà amb una nota a les famílies que la sortida de piscina serà a les
17 hores 45 minuts.
Recordem que la pròxima jornada de ports obertes de piscina serà el
2/04/2019.
El bàsquet va força bé, aquest trimestre començarem a fer partits
d’entrenament. L’objectiu segueix sent poder competir el pròxim curs, però
sembla que les famílies no volen.
El futbol va avançant bé, ara tindrem una alta. Els nens estan molt contents
i entrenen molt millor amb les noves porteries.
Les activitats de divertardes i teatre musical van seguint correctament. A
divertardes costa més aconseguir fluïdesa amb el grup, són molt petits,
però van fent. Es segueix valorant positivament que els grups de teatre
musical han quedat més equilibrats pel que fa a l’edat dels nens i nenes.

La música va bé i aquest curs hi ha més estabilitat amb el professorat. No
s’han apuntats més nens. Segueixen sent pocs.
L’Anna comenta que estan molt satisfets amb el seguiment de l’anglès
extraescolar. Tot va bé, encara que ens està costant molt trobar experts. És
complicat segons els temes trobar l’expert i que parli anglès.
3. Activitats 2018-2019: Primer trimestre valoració famílies
Les famílies comenten que els nens i nenes a la piscina segueixen passen
fred. Hi ha un cas molt concret, que és una situació individual que
tractarem de manera concreta amb els responsables de la piscina. De
manera global hi ha queixes, encara que no acabem de veure que siguin
generalitzades. Farem observació amb l’acompanyant de piscina. Cal
valorar si passen massa estona fora de l’aigua i també valorarem la
proximitat dels monitors amb els nens i nenes, sobretot la monitora dels
grans.
Les famílies demanem que des de l’activitat de teatre musical es podria
fer alguna actuació el dia de la festa de l’escola (16 de març). També
diuen que si hi ha algun alumne de música que es veu capaç també
podria actuar, fins i tot diem que podria fer-ho un alumne acompanyat
del seu mestre.
Respecte a l’activitat de divertardes es comenta que les famílies diuen
que els dilluns s’hauria de fer més esport. Comenten que els nens
prefereixen fer activitat esportiva i que es fa més activitat plàstica. Ho
cementarem amb la Martina perquè faci l’anàlisi amb l’Ariadna. Hi ha una
queixa concreta d’una mare que tractarem directament amb les
monitores de l’activitat. Les famílies diuen que el dia de portes obertes
van veure que no anaven tots els alumnes junts. Van començar fent
plàstica i fins que no acabaven el dibuix no anaven a fer esport.
Comenten que aniria bé anar tots junts i també que amb aquest sistema
hi ha alumnes molt lents dibuixant que faran poc esport.
Es demana tornar a oferir l’anglès a P3 i P4. En parlem i veiem que serà
molt complicat. A P3 s’ha fet un sondeig a través de la tutora a les
famílies, van tenir reunió de pares el desembre, i no veiem ningú
interessats. Amb P4 segurament ens passarà el mateix del curs passat.
No ho veiem factible. Prepararem una organització per després no tenir
resposta positiva (necessitem un mínim de 7 alumnes).
Les famílies de bàsquet no volem competir el pròxim curs i demanen
poder fer un dia de bàsquet i un de futbol. Comentem que cal explicar
millor a les famílies que comporta el competir, potser s’han fet una idea
d’una situació que no és. Farem una reunió abans d’acabar el trimestre
amb les famílies de bàsquet. Per altra banda, en l’oferta del pròxim curs
seguirem donant prioritat al bàsquet perquè és l’esport que volem portar

endavant. Es mantindran sessions de bàsquet de dos dies setmanals i el
futbol d’un dia com activitat a part.
Les famílies segueixen preocupades per la poca presència d’alumnes a
l’activitat de música. Comentem de parlar amb al Martina per si té alguna
proposta de promocionar l’activitat.
4.

Dossier activitats 2019-2020. Començar a valorar activitats,
període inscripcions...
Des de les famílies es proposa fer una enquesta de satisfacció aprofitant
que aquest curs fem noves activitats.
L’idea general segueix sent no fer canvis, perquè no ens interessa una
oferta molt àmplia i també per estabilitzar la nova orientació de les
activitats. La pròxima sessió ens hi posarem. L’objectiu segueix sent tenir
el dossier preparat per principis de maig.

5. Planificació data pròxima reunió
La pròxima reunió es farà en dijous per la tarda a les 17 hores 15
minuts. Fem canvi de dia i d’horari per veure si podem ser-hi tots.
Sembla que aquest horari pot anar millor.
La convocatòria és pel dijous 4 d’abril a les 17 hores 15 minuts
6. Precs i preguntes
ROBÒTICA: Hi ha famílies que fan la demanda de la robòtica. Es comenta
que seguint amb la línia de no oferir moltes activitats no veiem clar fer-ho
com activitat extraescolar. També cal valorar que els dos anys que es va
oferir, va tenir molt poc interès.
Així i tot des de l’escola es diu que a les hores curriculars estem fent un pla
de treball per anar introduint la robòtica. Aquest curs els de l’ESO ja té cada
alumne la seva plac a Arduino. Farem progressió de treball de grans a
petits. Aquest curs els petits durant unes setmanes també tindran els
Beebots de préstec que venen del Consorci.
I sense més a comentar s’acaba la reunió de comissió i ens emplacem a
trobar-nos el dia 16 de gener de 2019 a les 16 hores 30 minuts.

