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MEMÒRIA VOCALIA DE AULA OBERTA CURS 2020-2021 

 

 

A continuació exposem de manera cronològica els fets més rellevants dintre de la vocalia 

Aula Oberta durant el curs 20-21. 

 

- Novembre 2020: Es crea la Vocalia Aula Oberta. Formen part la Carmen Castilla, la 

Beatriz Eguzkitza, l’Albert Llorente, la Núria Puigbó i l’Eva Rama (vocal). 

A la primera reunió es decideix seguir dues línies dintre de la vocalia. La primera, 

per buscar voluntaris que puguin dur a terme tasques o participar en activitats de 

l’AFA, i també per ajudar com a voluntaris en activitats de l’escola quan les mestres 

ho necessitin. L’altra línia consistiria a buscar famílies interessades a fer xerrades 

sobre els continguts curriculars relacionats amb les seves professions o aficions. 

Es creen dues bases de dades on registrar els voluntaris. 

 

- Desembre 2020: A principis de desembre ens posem en contacte amb la direcció 

per correu electrònic per explicar qui som la Vocalia Aula oberta i quin és el nostre 

projecte. Aquell Mail no rep resposta i ens tornem a posar en contacte amb ells al 

gener amb la proposta de les dones científiques. 

 A finals de desembre enviem un e-mail i un missatge als pares demanant voluntaris 

per a les activitats. Els voluntaris queden enregistrats a la base de dades. 

 

- Gener 2021: Des de la vocalia fem una proposta a l’escola per participar en la 

Setmana de les dones científiques, dintre del programa #100tífiques. L’escola 

participa rebent una dona científica del programa que fa una xerrada als alumnes 

de 6è. La Beatriz, de la vocalia, que també participa en el programa fa una xerrada 

als alumnes de 5è.  
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- Febrer 2021: A petició de les mestres de P5, fem crida als pares d’aquest curs per 

anar a les classes a parlar sobre la seva professió. Es presenten voluntaris de les 

dues classes.  Les xerrades es van portar a terme durant el mes de març i abril. 

 

- Març 2021: La vocalia es reuneix amb direcció per explicar en persona el projecte 

que prèviament havíem exposat per Mail. Li exposem que la nostra idea és que les 

mares i pares puguin participar com a voluntaris amb les mestres a les aules, però 

no es mostren partidaris d’aquesta idea. En canvi es mostren interessats en què els 

pares participin fent xerrades de temes relacionats amb els continguts. Ens 

proposen fer una reunió de la vocalia amb el claustre, però ja iniciat el curs 21-22, 

per tal que els mestres així hagin pogut organitzar el curs. 

 
 

 Actualment ja ens hem posat en contacte i estem a l’espera d’aquesta reunió. En ella, a 

més de proposar les idees que tenim a la vocalia,  volem plantejar al director els dubtes 

envers la manera de comunicar-nos amb l'escola i la necessitat de trobar un interlocutor 

amb qui tenir una comunicació més fluida per tal de poder treballar  conjuntament en la 

proposta i realització d'activitats. 

 


