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NOU PROTOCOL COVID. Tot segueix igual en quant a les quarentenes i a les
mesures a seguir. Volem recordar que quan un infant
ha sigut contacte estret fora de l’escola (família,
amics…) i no està vacunat o no ha passat la malaltia
en els darrers 180 dies, NO pot anar a l’escola.
El que sí ha canviat és que a partir del dijous 10 de
febrer no és obligatori l’ús de la mascareta als
exteriors ni als patis de l’escola. Ara bé, al moment de
les entrades i sortides, com que no es pot garantir la
distància interpersonal, sí que l’han de dur.
A partir d’ara també se podran autoritzar les
pernoctacions, però s’ha de tenir en compte que
totes les activitats que s’havien programat a principi
de curs es varen cancelar, per tant, potser
s’estudiaran noves propostes i es prioritzarà el grup
de 4rt d’ESO que s’acomiadarà de l’escola.

DIVENDRES DE 13:30 A 15:00H
POSSIBILITATS D'ESTABLIR
ACTIVITATS O MAJOR
SUPERVISIÓ.

Fa un parell de setmanes hi va haver algun incident
durant aquesta franja horària i ha destapat multitud
de queixes i la sospita per part de les famílies de que
hi ha falta de vigilància. Aquestes famílies demanen
incrementar la supervisió o dinamitzar el pati amb
activitats dirigides per tal de minvar els conflictes i
accidents que sembla sempre passen a aquest
moment.
Carme assegura que ja han incrementat en una
persona la vigilància i ha explicat que hi ha hagut
unes setmanes de moltes baixes per COVID i que ho
han intentat anar solventat, però que realment s’han
trobat una mica justs. Estan estudiant la manera de
resoldre i, de fet la proposta de fer jornada
continuada es va fer abans de la pandèmia i, com ja



sabem aquest fet complica el tema de proposar
activitats pel tema del material i els grups bimbolla.
La classe de 5 anys va organitzar una activitat de
PSICODANCE, però és bastant costosa i no totes les
famílies s’hi han pogut acollir. Na Carme proposa que
els altres grups també facin propostes i, com ja saben
tenen a en Borja a la seva disposició. Hauria de ser
una activitat amb monitors aptes per controlar, però
tal i com estan les coses, el cost sol ser elevat i, els
monitors no acostumen a ser treballadors estables, ja
que són poques hores de feina, a una franja molt
concreta, han de tenir la certificació adient, i si són
estudiants de magisteri, quan han de fer les
pràctiques es donen de baixa.
Sara diu que no només s’ha de mirar per infantil, que
s’hauria d’obrir al grups de primària, ja que encara
són petits, de fet el grup de 5è havia fet la mateixa
demanda.
Escola i famílies hi estaran pendents.

PRECS I PREGUNTES Carme Ronda comença donant una sèrie
d’informacions:
-Respecte a la reforma de l Carrer d’Hondures,
l’inspector va adreçar l’escola al policia de Barri
(VICENÇ MOREY), figura que s’ha recuperat, tot i
així havia d’anar un dia a l’escola i no ho ha fet.
Carme, pel seu compte en va xerrar amb el policia del
pas de vianants i li va dir que si no apareix, que fem la
reclamació o queixa al 010, i que si tenim una
proposta feta que es pot portar a registre, cosa que
s’ha fet, per tant s’ha de reclamar (l’antic secretari
deu tenir el resguard, se li demanarà). Demana que
hauríem de fer força de forma conjunta (AFA i escola)
que nosaltres també podem telefonar al policia  al
646 057 468.
-A infantil han començat practicants a les classes de 4
i 5 anys. Hi seran de febrer a juny.
-Des de la part de gestió econòmica de l’escola, ens
han demanat que enviem l’agraïment a les famílies
que no han reclamat els descomptes de menjador en
els períodes de confinament de grup, ja que les
despeses són les mateixes per l’escola encara que
falti un grup sencer (llum, aigua, personal…) i, com
per totes les petites empreses, com per moltes
famílies, no és un bon moment econòmic per Mata de
Jonc, donada la situació.
Cati March diu que Alfonso té per costum donar
llepolies als nins, això per tema al·lèrgies pot
esdevenir en problemes. Carme assegura que en
parlarà amb ell.
Cristina Simón demana si hi haurà Escola d’Estiu enguany.
Carme contesta que ja s’hi estan posant per estudiar-ho,
però que l’experiència de cursos passats ha fet que s’ho
hagin de mirar bé i ha de compensar. Saben que si ho
donen a una empresa externa, difícilment funcionarà,
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només amb una de les que hi han treballat va ser així
(S’ESPLAI). Per una altre banda la competència és forta i la
matrícula mai és la desitjada, ja que els nins prefereixen la
novetat d’un lloc nou. De totes formes, si la proposta tira
endavant, pels voltants de Pasqua s’informarà a les
famílies.
Margalida Marí demana per itineraris i optatives a 4rt
d’ESO. Carme demanarà la informació al professorat del
cicle i ens ho explicarà a la propera sessió, encara que
sempre es fa una reunió al tercer trimestre des de la
tutoria. En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que
l’escola, al ser d’una sola línia, està molt condicionada. Les
optatives solen ser Llatí i Física i Química, i, al només tenir
un especialista de  matemàtiques, només s’ofereixen unes
matemàtiques i el professor adapta per nivells les seves
classes.

RESUM:

La gran novetat en protocols COVID és la que ja tots sabem i celebram, i és que a partir de dijous no serà obligatòria la

mascareta als espais públics i això inclou els patis d’escola. Això sí, a les entrades i sortides les hauran de dur, ja que són

moments d’aglomeració.

A banda d’això sembla que també es podran fer activitats, però com que les reserves es varen cancelar, s’aniran cercant

noves propostes i ja ens informaran des de les tutories si se’n concreta alguna.

Aquestes darreres setmanes hi ha hagut una alta incidència de la malaltia i l’escola no ha estat una excepció, per això s’han

donat situacions no desitjades i algunes han coincidit als patis dels divendres després del dinar als grups dels més petits.

L’escola ja ha posat una persona més de vigilància i estudia com atendre millor aquests moments, les famílies podran fer

propostes d’activitats dirigides en aquest espai horari, com han fet els pares de 5 anys amb PSICODANCE. Els inconvenients

són que s’han de respectar els grups, el cost és elevat, segons quin material no es pot utilitzar i que els monitors han d’estar

ben acreditats i no sempre són constants ni fàcils de trobar, però ambdues parts intentaran fer-hi feina.

Carme Ronda ens informa sobre el tema del carrer Hondures, que sembla no avançar. L’AFA reclamarà la proposta que es va

registrar el curs passat i interposarà queixes si fa falta.

A 4 i 5 anys tendran professors en pràctiques fins al juny. També ens transmet l’agraïment per part de la gestió econòmica de

l’escola a les famílies que no han sol·licitat el descompte del menjador quan el seu grup s’ha hagut de confinar, ja que Mata de

Jonc no passa per un bon moment econòmic com és d’esperar després d’aquests dos darrers anys de pandèmia.

També s’està estudiant fer escola d’estiu per enguany, s’informarà a les famílies tan aviat hagin pres una decisió.

I res més, que Alfonso, el cuiner, no farà més regalets dolços als nins, encara que segurament li costarà molt d’assumir i que

properament ens explicaran als més grans l’optativitat a 4rt d’ESO, encara que hem de tenir en compte que és una escola

d’una sola línia i això limita molt el marge d’actuació en aquest aspecte.

La propera reunió serà el 8 de març, així que anau apuntant els temes que volgueu tractar, salut!




