ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS DE L’ESCOLA
RAMON LLULL DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2018
És la primera reunió de la comissió del curs 2018-2019.
Assistents: Anna Ferrer (anglès) Oriol López (activitats esportives), Cristina
Mulero (representant CN Sant Andreu, activitat piscina) 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) i
l’Anna Compés, representant de les famílies.
Temes tractats:
1. Inici activitats 2018-2019: Valoració organitzadors.
La Cristina del CN Sant Andreu explica com s’organitza l’activitat de piscina.
Parla de la ratio de monitors, la metodologia de treball del seguiment dels
informes i dels horaris.
Valora positivament l’inici de l’activitat i no destaca cap incidència a tenir en
compte. Agraeix que des de l’escola, abans d’iniciar les activitats visitéssim
la piscina i l’espai de vestidors (va anar l’Inma Boix, acompanyant del
grup).
Comenta que l’Ariadna (una de les acompanyants es posa dins de l’aigua
amb els alumnes. No és cap problema per a ells, tot el contrari, pensa que
això ajuda a treballar amb els més petits.
Avaluacions: Faran dues. Una el desembre i una altra a final de curs. Són
informes escrits, amb opció de rebre “figura” de pas de nivell.
Amb les famílies que composen la comissió, tenim representades totes les
activitats.
Es faran tres sessions de portes obertes de piscina, una per trimestre:
11/12/2018
2/04/2019
4/06/2019
L’Anna comenta que l’activitat d’anglès ha començat bé, tenim un
número d’alumnes semblant el del curs passat i s’han pogut fer la
majoria de grups. Els de quart de Primària (3 alumnes) van amb els de
tercer. A l’ESO hem fet dos grups amb alumnes de 1r a 4t i dos
exalumnes. Tots els grups treballen sense llibre de text. Treballarem de

forma interdisciplinar, farem ABP. Per evitar un excés de l’ús d’internet
farem servir un sistema de rebre informació que es dius “experts”.
Demanarem ajuda a totes les famílies per poder contactar amb experts
que ens facin arribar informació dels temes que treballem. Aquests
experts hauran de parlar anglès.
Les activitats de divertardes i teatre musical han començat bé. Hi ha
bona valoració. Es valora positivament que els grups han quedat més
equilibrats pel que fa a l’edat dels nens i nenes.
L’Oriol comenta que la Mireia (exalumne de l’escoa i jugadora i
entrenadora de bàsquet) farà la substitució de l’Inma en l’activitat de
l’escola de bàsquet. Ja ha començat a treballar amb ella. A partir del
novembre comença sola.
També hi ha canvi d’entrenador de futbol. També s’està fent el traspàs i
l’entrenadora començarà sola el mes de novembre. El Justi per qüestions
de feina ho ha de deixar. La nova entrenadora es diu Elia. Sorprèn que el
grup de nens que van impulsar l’activitat ja no segueixen.
2. Inici activitat 2018-2019: Valoració
Les famílies comenten que els nens i nenes a la piscina passen fred. La
Cristina diu que totes les mesures de temperatura estan correctes. Ho
repassen cada dia i compleixen amb la normativa.
Les famílies estan preocupades per quan arribi l’hivern i els nens i nens
surtin amb el cap mullat. S’ofereixen a fer suport per eixugar cabells.
Després d’una estona de debat, s’acorda que dos familiars entrin al
vestidor i ajudin a eixugar caps. Es demana que amb anterioritat ens
facin arribar qui entrarà al vestidor i quins dies. Es pot fer un sistema de
rotació, no cal que siguin sempre les mateixes persones.
Entraran a la part final de l’estona de vestidor, un cop s’hagin canviat. La
Cristina recorda que han de ser dones, perquè utilitzem un vestuari
femení i cal tenir en compte que compartim espai amb sòcies del club.
Entraran a les 17 hores 25 minuts.
Així i tot es recorda que cal avisar a les famílies que per evitar caps molls
cal portar un casquet de bany de silicona i quan sortint de la piscina, per
evitar el fred, el millor és un gorro de llana.
Des de les famílies hi ha molt bona valoració de poder fer piscina. Es
recorda que de moment tal com estava ofertat, es podrà fer fins a 2n de
Primària.
De cara el pròxim curs cal donar el número d’alumnes que faran piscina
el mes de maig perquè el CN Sant Andreu es pugui organitzar.
Preocupa el nombre d’alumnes que fan música cada cop baixen més.
Sembla que hi ha diferents motius. Molts que ho deixen després no

continuen fent música. Hi ha la preocupació i podem pensar com anar
fent una millora.
Hi ha bon retorn de l’activitat de divertardes i el teatre musical. La
Gemma comenta que el que es va fent a teatre musical és molt semblant
del que es feia, de fet ja es feia un treball més aviat global. Les grans
segueixen fent el mateix treball del curs passat, amb més presència de
dansa, però sense deixar de banda la part més teatral.
3. Valoració reunió inici de curs.
La valoració és positiva es comenta que pel pròxim curs podem fer un
format semblant. Ho anirem parlant en pròximes comissions.
Les famílies ho valoren positivament.
4. Proposta activitats. Valorar tancament.
Des de les famílies es demana que cal ser més rigorosos amb els preus
de les activitats. Cal tenir en compte que s’han canviat dos preus
respecte al dossier que vam presentar a les famílies. Una pujada de preu
té a veure amb el número d’alumnes, a piscina som menys dels que
teníem pressupostats. El canvi de preu de divertardes respon a una
errada tècnica en fer el dossier. Des de l’escola es promet ser més
rigorosos i també explicar en el dossier les activitats que no es podran
fer o que pujaran de preu segons el nombre de participants.
5. Precs i preguntes
Les famílies demanen que no coincideixi la piscina amb activitats de
l’escola. Ha passat amb el berenar de la castanyada. S’ha demanat fer el
canvi, però aquest curs per dates no ha estat possible. L’Oriol comenta que
d'entrada el volem fer la pròxima setmana perquè hi ha una part del
berenar que està relacionat amb la castanyada. Els problemes organitzatius
són que el dilluns és massa just, inici de setmana, per tenir tot el berenar
preparat (la gran majoria es prepara amb els alumnes). En cas de
començar el divendres, no aniria bé deixar passar dos dies amb menjar
preparat. El dimarts al migdia s'han planificat les mestres per quedar-se i
anar tancant l'organització, el dilluns al migdia hi ha mestres de formació.
Ha anat tot massa just i ens trobem davant una setmana molt curta, de
tres dies. De cara a pròxims anys ho tindrem més en compte i mirarem
d'organitzar-ho millor.
Dossier pròxim curs: Fer-ho amb temps. Parlem de tancar-lo el 30 d’abril.
Com a comissió ens hi posarem començant l’any 2019.

També cal validar la manera de tancar abans els grups. Hem d’intentar
aconseguir tancar les inscripcions amb temps per poder organitzar-ho tot
millor. A la nostra escola mai hem funcionat així i cal “educar” a les famílies
per fer-ho. L’Anna comenta que si respectem els terminis d’inscripció,
moltes activitats no s’haurien pogut fer. Poder pensar maneres de fer. La
Gemma comenta d’avisar a les famílies que si no ens diuen res, quan
acabin les extraescolars comptarem que els que han acabat són els que
començaran el pròxim curs.
L’Anna proposa tancar online la inscripció, amb terminis, a veure si és així
hi ha millor resposta.
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 15 hores 30 minuts.

