REUNIÓ COMISSIÓ MIXTA NATURA (29-10-2019)
Assistents:
* Escola: Mercè (Cap d'estudis)
* AFA: Pere, Laia, German, Xavier
Darrera reunió comissió Mixta: Juny del 2019.
La Mercè ens explica que han canviat la manera de treballar en l’escola i ara en les "Hores
exclusives" (les del migdia del professorat entre classes) ara funcionen amb grups de treball, és a
dir, tots els professors actuen seguint les indicacions del «Grup impulsor». Fins ara feien comissió
fixa de l'escola per temes de Festes, Natura... El grup impulsor funciona en base a una graella
d'Espais (de l'Escola) i Tasques (associades pendents de fer-se en aquell espai).
Ens informen que a l'Aula de Ciència estan fent ja tallers de Ciència a cicle mitjà (fan
experimentació amb la Yolanda). I les tasques pendents a l'espai tenen a veure amb fer una 2a criba
de l'inventari, rotulacions de material, canviant distribució, i per fer els materials més accessibles i
atractius per a l'alumnat. Els dimarts, quinzenalment, fan tasques d'aquestes.
A pregunta de les persones que van per primera vegada a la comissió, la Mercè ens explica que les
famílies vam aportar idees de disseny de la transformació de l'aula d'informàtica en aula de
Ciències. I ara ens demanen la col·laboració en la inauguració (cap a la primavera) on es preten
convidar a alguna científica viva que li posaria nom a l’aula.
Ens informen que tenen previst inaugurar el proper 2020 3 nous espais:
1. l'Aula de Ciències
2. la Biblio
3. l'Aula d'Art
Tasques relacionades amb el Compost. Aquest any han demanat 3 cubells de compost a Escoles més
Sostenibles. Els anirà a buscar algú de nosaltres. Degut a les obres del Turull, el projecte de cicle
superior amb el compost haurà d’esperar (a la darrera mixta es va parlar de començar ja al primer
semestre). En Xavier comenta que perquè no es fa el compost a l’escola i es planteja l'opció de
tornar a posar el vermicompostador, o fer-ne un altre compostador sense cucs, i investigar per que
pot haver fallat, de cara a poder muntar algun compostador d'èxit. Es demanarà al Joan Solé els cucs
per iniciar el vermi i la Laia comenta que tenen experiència i podrien ajudar. I en Xavier també
comenta la opció d’assessorar-se amb Tarpuna.
Avançar el tema de les jardineres i de les taules de cultiu que ara són l’hort a l’espera de la
finalització de les obres del Turull. "Escoles + sostenibles" ens regala a Primavera unes 60 plantes
(remeieres, aromàtiques, ...). Lligar-ho amb el projecte d’Escola Florida (#escolaflorida). Ens
comprometem a fer una llista de tasques per tirar endavant l’Escola Florida. Xavier s’ofereix per
ajudar en la tria de plantes que ens donen Escoles més sostenibles.
El professorat té un Pla de tutories, on treballen un clicle d’assemblees d’infants (des de P5 a 6 è)
lligat amb el Pla de Convivència, treballen l’educació en el respecte, etc. A arrel d’aquí se’n deriva
un cicle d’accions, i volen incloure a les famílies de l’AFA. La idea és que les clases proposin
solucions als problemes detectats en temes tant diversos com la sostenibilitat, la gestió de residus o
la cura d’espais. El primer dimarts de cada mes, es fa assemblea de coordinadores de cada classe, on
s’exposen solucions, amb un retorn a tutoria, i en conseqüència, s’acaba planificant una acció com a
resultant de tot el procés.

Ara mateix les activitats vinculades amb l’aula de ciència les treballen:
* a primer amb la Mireia,
* a sisè, amb la Lourdes (plantar llavors, etc)
* i de 2n a 5è amb la Mercè.
Es pregunta al final què se’n pensa fer amb el material informàtic vell que l’escola pensi que s’ha
quedat obsolet, i es demana de no llençar-lo abans de que puguem revisar-lo (el Xavier s’ofereix),
per que es podria organitzar una activitat de posada a punt de ordinadors vells amb programari lliure
basat en GNU/Linux (com la distribució Linkat mini del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, o similars) i posar a disposició de les famílies que els necessitin, i fer difusió dels temes
relacionats amb l’obsolescència programada i percebuda, i algunes formes d’evitar aquesta
problemàtica optant per solucions més sostenibles, etc.
Decidim celebrar reunions de la comissió mixta el darrer dimarts de cada mes. Així doncs, la
següent serà el 26 de Novembre.

