
Assemblea delegades i sotsdelegades 13 juny 2017
HORA: 15.00h
LLOC: SALA DE MESTRES
ASSISTENTS:
Representant de l’ESCOLA: Dani Vidal, Director.
Representants de l’AMPA: Míriam Buenaventura.

ASSISTENTS REUNIÓ 13 JUNY 2017

CURS NOM
P3A Amparo Calvet
P3As Olga Torre
P3Bs Anna Tarrés
P4A Rep.: Joaquin Daniel
P5A Gemma Sobrino 
P5B Vicktória toth
P5Bs Teresa Ojuel

1rA Suzanne Teesdale
2nA Rep: Begoña Vinaixaç
2nB Alícia Pérez Sánchez
3rA Henar Uguina Moya

3rA Rocío Vilaró Puy
3rB Laura Romero
3rC Anna Tarrés
5èAs Gemma Sobrino 
5èB Montse Olmeda
6èA Viktória Tóth

46% Assistència

ORDRE DEL DIA

1. Beques Menjador. No inclou el mes de Juny i les famílies s’han assabentat tard.

2. Fumar als accessos de l’escola. Incloure senyalització per que es respecti.

3. Recomanació a l’escola de l’activitat: "Filmoteca per a les escoles": 
http://www.filmoteca.cat/web/serveis-educatius/filmoteca-per-a-les-escoles

4. Conflictes a l’escola: sensació de manca de informació als pares i manca protocol da-
vant conflictes.

http://www.filmoteca.cat/web/serveis-educatius/filmoteca-per-a-les-escoles


5. Mestres 1erA. Traspàs de la Begoña al Xavi. Sensació d’algunes famílies d’haver baixat
el ritme d’aprenentatge.

6. Coses de nens i coses de nenes. Trencar esquemes.

7. Torn de paraula obert.

Comencem la reunió segons l’ordre del dia.

1. Beques Menjador. No inclou el mes de Juny i les famílies s’han assabentat tard.

Direcció comprèn el malestar d’algunes famílies. El consorci, qui concedeix i dona la beca mai
cobreix el 100% dels dies, segons l’any hi ha entre 11-12 dies que queden descoberts. Aquest
any, a diferencia d’altres, les famílies han deixat els infants a menjador des del primer dia sense
saber si li  havien concedit la beca. Cara l’any que ve es comentarà que fins que no tinguin
confirmació de la beca millor no facin ús del servei per evitar el que ha passat aquest curs.
En aquest final de curs l’escola ha fet un càlcul per si podia assolir aquests dies, però els hi es
impossible ja que suposaria una despesa econòmica de 12.078€ (11 dies x 180 becats x 6,10€).
Després de fer varies consultes a diferents escoles i entitats es pren la decisió que s’ha pres.

2. Fumar als accessos de l’escola. Incloure senyalització per que es respecti.

Comenten si hi ha possibilitat de prohibir el fumar als accessos de les dues entrades. Direcció
no pot prohibir a altres que no siguin mestres que fumin. El que farà direcció és demanar als
professors/res que fumin a 50 metres de l’escola tal i com diu la llei i posar senyals de prohibit
fumar a les instal·lacions de l’escola, ja que fora d’ella no es pot senyalitzar.

3. Recomanació a l’escola de l’activitat: "Filmoteca per a les escoles": 
http://www.filmoteca.cat/web/serveis-educatius/filmoteca-per-a-les-escoles

L’escola té coneixement d’aquesta filmoteca i ens diu que també ha fet ús i farà ús a mida del
possible. Direcció comenta que cada dia reben propostes perquè els infants podin gaudir i totes
elles són benvingudes, el que passa és que han de triar per temaris, i sobretot pel pressupost
del que es disposa en aquest tipus d’excursions, tant de dia com de matí.

4. Conflictes a l’escola: sensació de manca de informació als pares i manca protocol da-
vant conflictes.

L’escola fa moltes actuacions davant conflictes greus de les quals no informa a totes les famíli-
es, només a les afectades. 

Les delegades demanen que es doni més informació als pares sobre conflictes que englobi: 

- nivell del conflicte (lleu, greu, puntual, consistent,...)

- donar eines als pares per parlar amb els fills/filles davant conflictes amb altres alum-
nes.

- saber els passos a seguir quan sigui un cas continuat, que són: 1er parlar-ho amb el tu -
tor/tutora en cas que succeeixi en hores docents o amb la Cristina si succeeix en el
menjador. Si no es troba una solució el 2on pas és parlar-ho amb l’equip directiu.

http://www.filmoteca.cat/web/serveis-educatius/filmoteca-per-a-les-escoles


Direcció recorda que hi ha un TREBALL DE TUTORIA, està al calendari de les assignatures, es
tracta d’1 hora a la setmana amb cadascú dels nostres infants pel que faci falta. 

Direcció ens avança que el més segur és que el curs vinent a tot el claustre s’imparteixi una
FORMACIÓ EMOCIONAL i assessorament a l’escola.

Direcció també té pensades unes XERRADES amb MOSSOS D’ESQUADRE per famílies del cicle
superior per parlar de les NOVES TECNOLOGÍES, les seves implicacions i conseqüències, que ja
sabem que segons quin ús se li dona, son molt perilloses.

A part cara curs vinent es traspassa a l’AMPA per que organitzi unes xerrades al respecte. 

5. Mestres 1erA. Traspàs de la Begoña al Xavi. Sensació d’algunes famílies d’haver baixat
el ritme d’aprenentatge.

La mestre de 1er va agafar la baixa i tal com així consta en els DRETS DELS TREBALLADORS,
aquestes baixes son renovables cada 15 dies i no estan obligats a dir el motiu de la baixa, es
confidencial. Ni el mestre ni l’escola sabia quan temps es quedaria, però la llei que regeix és el
DRET DELS TREBALLADORS i l’escola amb això no pot fer-hi res.

6. Coses de nens i coses de nenes. Trencar esquemes.

Aquest tema es treballa molt a l’escola. No hi ha res que s’etiqueti com a gènere. I es defensa la
diversitat.

7. Torn de paraula obert.

Llistat del professorat.  A dia de la reunió, direcció no te la relació dels tutors per cada curs.
L’escola fa el possible per la continuïtat dels mestres per cicle, però les circumstàncies i les nor -
matives dels substituts fa que a vegades no sigui possible. Hi ha famílies en que desitgen la con-
tinuïtat del mestre, però tot està per determinar.

Classes que els hi toca barreja de nens. Aquest any les llistes es publicaran al setembre.

Tendals. L’any passat van ser instal·lats pel consorci tots els tendals possibles d’acord amb les
instal·lacions de l’escola. S’estan demanant pressupostos per millorar-ho, però no seria gens
econòmic i s’hauria d’estudiar ESCOLA-AMPA. 

Acompanyament dels nens de P4 a la classe. Una família demana que perquè no sigui tant
traumàtica l’entrada dels nens i nenes de P4 a l’escola després de totes unes vacances d’estiu,
el primer dia, encara que sigui, es pugui acompanyar el nen/a a la classe. Direcció comenta que
ho valoraran, i a una setmana de la reunió hi ha tenim confirmació respecte al tema:

El dia 12 de setembre de 2017 (només aquest dia!) infantil entrarà així:
P5 a les 9:00 amb les tutores, tal i com hem fet fins ara.
P4 entraran a les 9:20 pel c/Viladomat amb les famílies, que podran pujar fins a les classes. To-
tes les famílies de P4 hauran d'estar fora de l'escola a les 9:50.
I a partir del dia 13 de setembre:
P5 i P4 pujaran amb les tutores a les 9:00 des del pati de l'escola (tal i com fem normalment)



Pel que fa a P3: Els 4 dies d’adaptació 12,13,14 i 15 de setembre entraran a les 10:00. A partir 
del dia 18 de setembre P3 entrarà a les 9:15. Sempre entraran pel c/Viladomat amb els pares, 
que els acompanyaran fins a l'aula. 


