ACTA COMISSIÓ MIXTA NATURA (26/11/2019)
Assistents: Mercè, German, Xavier, Laia i Pere.
La Mercè ens explica que s’han reunit amb Escoles + Sostenibles després que no acceptessin el seu
pla trienal i concedissin només diners per un any (pla anual). A la pràctica la diferència entre un pla
anual i un trienal és la diferència en la quantia de la subvenció, major en el cas dels trienals. Escoles
+ Sostenibles van enviar una delegació per visitar l’escola i la Mercè els va rebre, els hi va explicar
en detall el projecte i els va fer la ruta per tota l’escola. Van quedar encantats i van animar a l’escola
a tornar a presentar un pla trienal. L’escola ho farà plantejant-se el repte: com ens imaginem l’escola
el 2023?
Com que no tenim l’hort del Turull disponible han fet totes les plantades en les taules de cultiu de
l’escola. També s’ha fet neteja d’ordinadors. Els que no eren reaprofitables s’han dut al punt verd i
el Xavier ha aconseguit recuperar-ne un on hi ha instal·lat una distribució Linux Linkat
(http://linkat.xtec.cat/portal/index.php) adequada per ordinadors amb pocs recursos i amb perfil
educatiu. Aquest ordinador està disponible per les famílies i les diverses comissions de l’AFA.
En les classes continuen treballant les assemblees d’infants i ara estan formant escamots verds. Una
primera acció que faran serà la creació de cartells en relació amb la problemàtica dels mals usos
dels espais.
Els alumnes de l’escola han preparat guarniments de Nadal amb materials sostenibles i en els
propers dies els repartiran per les tendes del Coll.
Respecte al tema del compost, encara hi ha pendent parlar amb el Joan Solé, però de cara al curs
vinent s’apuntaran al curs “Compostem i aprenem” d’Escoles + Sostenibles. A part de la formació,
s’aconseguiria un compostador de forma gratuïta. Pel que fa al vermicompostador, la Mercè
engegarà el projecte més endavant i reiterem que la Laia té experiència i pot donar un cop de mà.
S’inicia una petita discussió sobre la comunicació entre els membres de la comissió i l’escola i els
esforços que es fan, des d’ambdues parts, per poder fer les reunions de la mixta. El fet d’haver
programat, aquest curs, reunions mensuals de la comissió mixta (en lloc de les trimestrals) ha de
permetre que les iniciatives que sorgeixin es puguin vehicular en les reunions de la comissió mixta.
A més a més es comenta que les reunions no tenen per què fer-se a les 12:30 i es decideix
programar pròximes reunions fora de l’horari lectiu.
L’escola veu amb molt bons ulls la proposta de la comissió d’intentar ser més sostenibles en les
sortides que fa l’escola, com per exemple demanar a les famílies que portin l’aigua en envasos
reutilitzables en lloc d’ampolles de plàstic. Ho agafen com a idea i inclouran els infants. Això també
està lligat amb la minimització de l’ús de l’autocar, que ja estan fent. I es planteja com reduir les
bosses de plàstic on es porta el menjar.
La Mercè i la Sara estan a sobre del tema de la subvenció de l’aula de ciències que s’ha d’executar
abans de finals d’any. En German comenta que es podria ampliar amb la subvenció de la Diputació.
L’escola demana que estan molt mancats de material de robòtica i en Xavier comenta que també es
podria demanar diners per sensors controlats per arduino per vigilar les condicions físico-químiques
del compostador.
En Joan, pare de P4 i 1er, vol fer una petita instal·lació a la sala de famílies amb fils de fibra òptica i
un projector. La idea seria fer un petit bosc de llum i que es convertiria en un ambient
complementari a l’ambient de llum que ja existeix. L’escola ho veu molt bé i ens anima a tirar-ho
endavant.

Comentem que hem aconseguit una subscripció gratuïta per l’escola de la revista Pantera
(https://www.savannabooks.org/producto/numero-1-de-la-revista-pantera/). Quan arribi, s’arxivarà a
la biblioteca i es veurà la millor manera de fer-la circular per les classes.
S’acorda fer la pròxima reunió el dimarts 17 de Desembre a les 12:30.

