ACTA DE LA ASSAMBLEA DE LA COORDINADORA DE l’AFA
Data: dimecres 25 d’octubre de 2017.
Hora: de 16:45 h a 18:00 h.
Lloc: Aula de Tercer.

1. Presentació del servei de menjador: novetats i monitors.
En Joan de Nou Natural Cuina explica el servei de menjador de l’escola.
Es tracta d’un servei de cuina ecològica de proximitat i de temporada.
Explica també els menús, els primers dos dies són verdura un llegums,
un arròs i un pasta. Els primers mai tenen proteïna anima. Entre els
segons, s’inclou un dia de proteïna vegetal. El peix és tot congelat,
menys el seitó. Pel que fa els postres, bàsicament es dóna fruita, menys
un dia que hi ha algun producte làctic. Tots els productes són ecològics,
tot arriba fresc i es prepara a l’escola. Els menús es fan en coordinació
amb la comissió de menjador.
La Coordinadora del servei de menjador al Baldiri, l’Azahara, presenta
els monitors i ens explica el funcionament de l’estona de menjador. Es
fan dos torns, primer dinen de P3 a Segon i més tard de Tercer a Sisè.
En tots els casos s’explica el que es menjarà als nens i com està
preparat perquè es familiaritzin amb els aliments i les diferents
preparacions. Cada mes hi ha un producte protagonista del mes,
normalment es parla dels productes de temporada.
Cada trimestre es fa un dia internacional, es dedica un dia a descobrir la
cuina d’altres països, aquest any el primer trimestre serà Rússia, el
segon Argentina i el tercer Xina. S’aprofita per fer participar de manera
especial als alumnes que provenen del país al que es dedica el dia
internacional, aportant informació, cançons, contes, experiències
pròpies, etc.
En l’estona d’esbarjo es proposen diferents activitats. Hi ha un dia sense
pilota, en el que es posa música i es convida als nens a fer jocs dirigits
en que no intervingui la pilota. A banda, cada dues setmanes es fan
tallers, mai són obligatoris, simplement es plantegen i els alumnes
s’acosten al taller que els interessa per dur-lo a terme.

Els dies de pluja es plantegen activitats a l’interior, a la Sala Polivalent o
a diferents aules.
En cas que hi hagi algun incident, es lliura una nota a la mestra per tal
que la faci arribar a la família. Aquest curs s’ha canviat el format de les
notes de comunicació per tal de recollir més les impressions de la família
i per poder detectar situacions en que calgui fer una trucada per aclarir
els fets que es reporten.
Pel que fa la informació que arriba a les famílies_
P3: té informació diària penjada a la porta. Es proposa canviar-la de lloc
perquè és poc accessible.
P4: Té un informe mensual fins a finals d’any, després serà trimestral
com per la resta de cursos.
2. Funcionament de les activitats extraescolars. Valoració, protocols i
necessitats per al normal funcionament.
Es fa una valoració positiva del nou funcionament d’inscripcions, no hi ha
hagut incidències destacables i la inscripció via web ha funcionat molt
bé.
També es valora positivament la nova normativa i la comissió insisteix
en el compromís trimestral necessari. El Baldiri és una escola d’una línia
i sense aquest compromís no es podrien oferir moltes extraescolars.
Es valoren algunes extraescolars en concret:
Piscina: no hi ha llista d’espera, tots els alumnes que s’hi ha inscrit han
pogut fer natació.
Esgrima: es fan unes portes obertes i s’està buscant la manera de fer-la
sostenible perquè hi ha molt interès en seguir fent-la però no hi ha prou
nens inscrits.
Futbol: es necessiten uniformes nous. Un pare de l’escola pot
aconseguir-ne de gratuïts, donació del RCD Espanyol. S’acorda fer les
gestions per poder fer-los servir.
Ballem: es demana que es pugui fer una classe oberta per Nadal.
Conte musical: sembla que coincideix amb els tallers que proposa
menjador (dimecres al migdia). Caldria aclarir-ho i veure si hi ha
possibilitat de canviar-ne l’horari.
Les famílies de P3 demanen si la persona d’acollida pot anar a buscar
els nens a classe el dia que fan activitats extraescolars per fer-los més
fàcil el fet de quedar-se a l’escola quan els seus companys marxen.
3. Canvis en el funcionament de l’AFA: Juntes obertes.

Es proposa dinamitzar el funcionament de l’AFA. Es mantenen les tres
Assemblees anuals (una per trimestre) i es proposa afegir reunions
mensuals, més informals i de treball on les diferents comissions puguin
compartir els diferents projectes i ajudar-se. Aquestes reunions seran
obertes a totes les famílies de l’escola, encara que no s’estigui vinculat a
cap comissió ni a la Junta. Es tracta de trobar més implicació, encara
que es tracti de col·laboracions puntuals.
Aquestes reunions mensuals s’anomenaran Juntes obertes i es faran en
horari de tarda a l’escola o en horari de vespre fora de l’escola.
S’alternaran les dues modalitats per possibilitar la màxima participació
possible. Cada vegada que es convoqui Junta Oberta s’enviarà un
correu a totes les famílies indicant dia i hora en que es farà.
4. Crida a la participació de les famílies: estat actual de les
comissions i incorporacions necessàries.
Es fa una crida a la participació, algunes famílies s’ofereixen per formar
part d’alguna de les comissions, s’agafen les seves dades per
incorporar-les i començar a treballar a la propera Junta oberta o reunió
de comissió.
5. Previsió de festes pel curs 2017/2018.
Es mantenen les mateixes festes de cada curs. La primera és la
carmanyolada de Nadal, que es farà el proper 17 de desembre al migdia.

6. Directrius per als berenars de 6è: proposta de protocol i votació.
Des de l’escola s’ha fet una crida a les famílies per tal de complir amb la
normativa de higiene i manipulació d’aliments exigida per poder oferir els
berenars divendres a la tarda. En conseqüència, els pares de 6è
manifesten que podran manipular menys aliments i, per tant, no hi haurà
pastissos casolans als berenars.
Al mateix temps, buscant una coherència amb el servei de menjador triat
per l’AFA, proposen fer berenars atractius però que no incloguin gaires
productes poc saludables. Es proposa incorporar sucs, entrepans, fruita i
alguna altra alternativa que no tingui molt de sucre.
7. Valoració dels casals d’estiu i setembre.
No s’ha pogut fer la valoració perquè encara està pendent el buidatge de
les enquestes, es farà a la propera Assemblea o en una Assemblea
extraordinària si fos necessari, un cop vistos els resultats.

