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NOU PROTOCOL COVID. PREVISIÓ
D’ACTIVITATS. ESPECIAL
REFERÈNCIA VIATGES I
ACAMPADES

Mar demana informació sobre com actuarà l’escola
donant el nou protocol COVID i la nova situació
d’alerta 2 a la nostra Comunitat. Sobretot vol saber
en quina situació queden els viatges i les acampades
programades.
Carme Ronda contesta que ara mateix tot està
aturat, va fer la consulta fa uns dies i, de moment la
Conselleria no autoritza res de moment i les agències
de viatges no volen fer reserves sense autorització.
Així que ara mateix tot és una mica incert.
Respecte al nou protocol, si es dóna un positiu en una
classe i la resta s’han de confinar, a partir d’ara
rebrem notificació directament de la Conselleria i
se’ns citarà per telèfon per fer tests d’antígens i
PCRs.
Donat que hi ha hagut alguns casos a l’escola
darrerament, se’ns demana recordar a les famílies
que activem de nou els bons hàbits sanitaris, que
anem amb compte i que recordem que s’ha de fer bon
ús de la mascareta, cuidar les distàncies i el rentat de
mans per minimitzar la possibilitat de contagi. Els
infants que no segueixin les pautes recomanades
podrien ser confinats en el cas que es donin positius a
les aules.

COMISSIÓ PER TRACTAR TEMA
CARRER HONDURES

Durant el curs passat es varen començar les passes
per la millora del Carrer Hondures i la reorganització
del seu trànsit.
Elisenda mostra la proposta que ha fet el company
policia de la seva classe, a tots ens sembla bé i entre
ella i na Carme Ronda cercaran a on poden enviar-la



per començar a fer-hi feina.

EXPOSICIÓ DELS MOTIUS
FAVORABLES PER MANTENIR L’ÚS
DEL MÒBIL

Carme Ronda ens ha compartit uns documents que
avalen la  decisió de l’escola de deixar l’ús del mòbil a
l’alumnat durant el pati del migdia. Mata de Jonc
sempre ha estat del parer de EDUCAR abans que
PROHIBIR.
Han estat observant durant el temps d’esbarjo i no hi
ha cap senyal d’alarma per prohibir-ne l’ús.
S’estan fent moltes coses per poder contrarestar-ho.
Aquesta setmana han arribat la taula de PING
PONG, el moble per la biblioteca exterior, la gespa
artificial, el gronxador gros i els patinets i els
aparcaments de patinet.
No podem girar l’esquena a les noves formes d’oci i
de relacionar-se els joves, encara que ens modifiqui
les nostres inèrcies familiars i no em d’oblidar que el
mòbil porta moltes coses bones i pot fer-se servir fins
i tot com a eina pedagògica. Està clar que se’ns pot
escapar el control de tot el que els joves poden
accedir, d’aquí la necessitat d’un bon
acompanyament.

PRECS I PREGUNTES Mar torna al tema del menjador. Diu que n’ha fet ús i
que li ha agradat, però que un dels dies la quantitat
era massa minsa. Carme torna a dir que els temes de
la quantitat i la temperatura del menjar són els punts
febles del menjador  i que hi treballen, i que la
setmana del menú exposat va ser la del grup de 3
anys confinat, les famílies venien a cercar els menús i
el cap de cuina i la 2a cuinera eren baixa. Ara són en
ple rendiment i procuren fer bona feina i donar
solució a aquests temes.
Sara explica que el proper trimestre treballarem amb
SOS MAMAS i que sobretot el que necessiten és roba
(neta i plegada).
Carme ofereix la que hi ha a l’escola del cove de la
roba perduda i que ningú ha reclamat. S’havia
d'enviar a Deixalles, però a totes ens sembla bé
guardar-la per SOS MAMAS. Elisenda se l’emportarà
a la seva feina per rentar-la i la tornarà per ser
entregada.
Això ens fa pensar que aquest és el darrer divendres
per fer aportacions per Mallorca sense fam, així que
ho recordarem a les famílies.

TEMES
ANTERIORS

Xerrada amb la dietista A la propera reunió, l’11 de gener, vendrà la dietista
per fer una sessió amb la junta, després farem
extensible tot el que se’ns expliqui als nostres grups.



ACTES REUNIONS CURS 21-22

RESUM:

Ahir vàrem tenir doble sessió: per una banda es va fer l’Assamblea General Extraordinària per poder

canviar els estatuts i  la denominació de la nostra assosciació i passar a ser una AFA, terminologia més

inclusiva i oberta als tipus de famílies actuals i així permetre que pugui ser membre de la junta un pare,

mare, tutor/a o persona degudament autoritzada per aquests. S’ha aprovat la proposta en segona

convocatòria per unanimitat. Per altre banda hem fet la reunió ordinària i el més destacable és que, de

moment totes les activitats, com ara viatges i acampades, estan aturades ja que s’ha donat un canvi en la

situació de la pandèmia i la Conselleria no les autoritzarà. Aquest canvi ens obliga a extremar de nou les

mesures sanitàries i repassar-les amb els infants: hem de fer un bon ús de la mascareta, canviar-la quan

toqui, rentar les mans de tant en tant i evitar contactes, per tal de minimitzar el risc de contagis. Si no

segueixen les pautes, en cas de donar-se un positiu a una aula, la resta s’haurien de confinar.

Es repren el tema de la millora de l’estat i del trànsit del carrer Hondures. El company policia d’una mare

de l’escola ha fet una bona proposta i s’intentarà fer arribar a les autoritats corresponents per poder

començar a fer-hi feina.

En quant a l’ús del mòbil, des de l’escola s’ha estat observant i han estat valorant i, com que sembla no

haver cap senyal d’alarma, de moment no es prohibirà. Ens animen a educar als nostres fills i filles i per

això ens han compartit una sèrie de documents que vos farem arribar per poder estar informats.

Els temps i els costums canvien i ens hem d’intentar anar adaptant.

Vos volem recordar també que aquesta és la darrera setmana de recollida per Mallorca sense fam, així

que encara hi sou a temps. El trimestre vinent treballarem amb SOS MAMAS, el que més necessiten és

roba (neta i plegada). La roba perduda de l’escola que ningú no ha reclamat, serà la primera aportació

que farem (havia d’anar a la Fundació Deixalles, però la desviarem cap a SOS MAMAS).

I res més, dir-vos que aquesta setmana han arribat la taula de PING PONG, el moble per la biblioteca

exterior, la gespa artificial, el gronxador gros i els patinets i els aparcaments de patinet. que se varen

comprat amb les aportacions de l’AFA i que aviat s’instal·laran, en farem fotos i les vos ensenyarem tot

d’una i a la propera reunió (l’11 de gener) vendrà la dietista que assessora el menjador per explicar-nos

com s’organitza i  aconsellar-nos, també vos ho farem arribar.

Cuidau-vos i cuidau. Bones festes!


