
Assemblea delegats/des i sotsdelegats/des 13Desembre2016

HORA: 15.00h

LLOC: SALA DE MESTRES

ASSISTENTS ASSAMBLEA DELEGATS 13 DESEM-
BRE 2016

CURS NOM
P3A Amparo Calvet
P3Bs Anna Tarrés
P4A Alicia Gonzalez (representant)
P4B Montse Flores
P5As Deborah de Feber
P5B Vicktória toth
P5Bs Teresa Ojuel

1rA Suzanne Teesdale
1rB Cristina Vilaplana
3rA Henar Uguina Moya

3rB Laura Romero
3rC Anna Tarrés

4tAs Nausica Bartolí
6èA Viktória Tóth

ORDRE DEL DIA
1. Extraescolars – Anglès.
2. Alternativa per la recol·lecta d’objectes solidaris. 
3. Horari intensiu per tot el curs escolar.
4. Entrevistes d’inici curs P3. 
5. AMPA li manca tresorer.
6. Torn obert de paraula

Comencem la reunió segons l’ordre del dia.

1. Extraescolars - Anglès.

Una mare està molt interessada a que una de les extraescolars a l’escola sigui l’anglès, aporta propostes per -
què puguin ser valorades per la comissió d’extraescolar de l’AMPA.

Es recorda que l’Inici de curs l’AMPA va oferir una activitat extraescolar d’Anglès pels dimecres amb un cost
aproximat d’uns 90€ trimestrals, només es van inscriure 3 alumnes, la qual cosa es va haver de cancel·lar



per no arribar a la quota mínima necessària (8-9 persones). També comuniquem que l’AMPA està en contac -
te amb alguna escola d’idiomes per valorar cara el curs vinent alguna activitat en Anglès; en cas d’avançar
en aquest projecte es considera la opinió de les famílies amb l’aprovació final a l’ASSAMBLEA de l’AMPA, pe -
rò això seria en tot cas cara al proper curs (i tampoc és segur al 100%). 

2. Alternativa per la Recol·lecta d’Objectes Solidaris.

Algunes famílies han comentat que quan es recullen aportacions solidàries com la dels aliments o espelmes
només hi ha contenidors per l’entrada de Viladomat, on entren les famílies de P3, això fa que els lliurin als
mestres carregant-los i a més perden consciència del valor d’aquestes aportacions solidàries.

La resposta de direcció és que la propera recol·lecte que es faci, l’escola facilitarà unes capses a l’entrada de
Pere Calders i així podran ser els nens mateixos que ho depositin.   

3. Horari Intensiu per tot el Curs Escolar.

Un grup de famílies suggereix obrir un debat sobre la possibilitat d’acollir-se a aquest tipus d’horari, es trac -
ta d’un horari lectiu de 9 a 14 amb 2 temps de descans i després menjador fins les 16.30h. és a dir, on no hi
hagi classes per la tarda. Després també amb opció a extraescolars, ...

Entre els assistents s’obre el debat on hi ha més en contra que a favor. Direcció informa que no hi ha cap in-
tenció de fer aquesta petició ja que no està previst fer aquest canvi a la nostra escola.  Per fer aquesta peti -
ció l’escola hauria de tenir la certesa que la gran majoria de les famílies estigués d’acord i el proper pas seria
fer la sol·licitud al òrgan competent i tot i així tampoc és del 100% que te la concedeixin.

4. Entrevistes d’Inici Curs P3. 

Algunes mares de P3 els hi agradaria una entrevista individual per alumne amb el mestre abans de comen-
çar el curs.

Direcció entén perfectament que el salt de l’escola bressol a ‘l’escola de grans’ és molt gran, però també re -
calca que els nens/es tenen molta capacitat d’adaptació i no és tant traumàtic com ho poden viure alguns
pares. Conscient d’això l’escola intenta minimitzar al màxim aquest salt i actualment es fan trobades per
grups reduïts a l’aula i amb la mestre abans de començar el curs, també és cert que aquest any, els de P3B
no ho han pogut fer-ho a la seva aula perquè estaven fent millores de manteniment, però la dinàmica es
que tinguin un primer contacte amb l’aula que passaran la resta de curs. Direcció confirma que és inviable
que  la  mestra  tingui  una  entrevista  individual  dels  25  nens/nes  abans  de  començar  el  curs.  Els
pares/mares/tutors sempre poden sol·licitar una tutoria amb la mestre (normalment els dimarts de 12.30 a
13.30) per qualsevol inquietud o informació que vulguin transmetre.  

Sempre que els pares vulguin comunicar alguna cosa a la mestre, sempre poden posar un paper dins la bos -
seta. Arrel d’això algú proposa que les plantilles de comunicats varis estiguin disponibles a la web de l’escola
i de l’AMPA per accedir més fàcilment, i així es farà. Es recorda que aquests impresos estan a la recepció de
l’escola.  

5. AMPA li manca Tresorer/a.

L’AMPA comunica als delegats que li manca tresorer i que hauríem de fer una difusió perquè algú s’animés.
Sortosament, una de les delegades present a la reunió, l’Amparo Calvet de P3 s’ofereix a assolir el càrrec. I
dit i fet ara forma part de la junta de l’AMPA!! Moltes gràcies i Benvinguda!!

6. Torn Obert de Paraula.



3erB. La professora de 3erB es jubila i el 9 de Gener començarà un nou tutor/a. 

Les famílies estan una mica molestes per no haver estat informades, s’han assabentat pels nens/es. La direc-
ció comenta que no ho han comunicat per evitar la visita massiva de pares i mares al despatx de direcció. 

Les famílies demanen la possibilitat de fer una reunió excepcional a l’inici d’any per conèixer al nou tutor/a i
poder fer una presentació formal, perquè tant les famílies com el tutor/a tinguin la oportunitat de coneixes.
Direcció no contempla aquesta possibilitat i demana una mica de paciència pel qui vingui, necessitarà situ-
ar-se i connectar amb els alumnes.

Els treballs que es demanen de Nadal, s’hauran de fer igualment. Els deures de Nadal, han d’aportar més a
l’alumne independentment de qui els corregeixi.

Entrada per la Cantada de Nadales. Son 2 per família i no hi ha possibilitat d’ampliar les invitacions. L’afora-
ment del teatre no és gaire gran i només cantes 2 dies. 

Il·luminació Aules. Moltes famílies denuncien la manca de llum a les aules, no només fluorescents que ne-
cessiten ser canviats, si no que també hi ha una manca d’instal·lació de noves línies de llum. Direcció co -
menta que hi ha una sol·licitud al consorci per il·luminar les aules. També recalca que el procés a través del
consorci de tot el que es demana per millorar les instal·lacions de l’escola és molt lent.

Finestres Aula. Es comenta que sobretot a parvulari els alumnes tenen fàcil accés a les finestres (pujant a
les taules, cadires, ...) i sobretot quan estan obertes poden ocasionar un perill. Direcció es passarà per fer un
cop d’ull, mai li havia arribat aquesta inquietud per part de les famílies. Es recalca que a la classe, els nens
mai es queden sols i en principi el perill és mínim.       

Vídeos Menjador quan Plou. Algunes famílies comenten que quan plou a l’hora del menjador els alumnes
tenen accés a YOUTUBE i els vídeos que visualitzen no són gaire adequats a la seva edat. Direcció es com-
promet a parlar amb els monitors perquè regulin les visualitzacions en aquest espai.

Mares/Pares participatius en horari lectiu. Una mare suggereix que s’impulsi la participació dels pares/ma-
res/...  per fer tallers, xerrades, explicar contes, activitats dins de l’horari lectiu del tema que se’ls hi doni bé,
com per exemple primers auxilis per una infermera, ...

L’escola està oberta a aquesta proposta i facilitarà aquestes participacions, fa saber que seria perfecte poder
establir-ho com a línia d’escola. 

L’AMPA i l’escola intentaren treballar amb aquest tema per saber que hi ha per oferir, quins són els interes-
sats a compartir-ho amb l’escola i els alumnes i com ho organitzem.

La reunió acaba a les 16.25h


