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REUNIÓ 8 DE NOVEMBRE DE 2005 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
 

A. Pàgina WEB. Aprovació i presentació. 
B. Ús del pati de l’escola per a festes del grup-classe. 
C. Informació sobre obres i millores de l’edifici. 
D. Rates i polls. 
E. Informació del Consell Escolar 
F. Torn obert de preguntes 

 
Avui som molts i quasi bé no cabem tots a la classe on normalment fem la 
reunió. Això és una bona noticia. 
 
Comencem la reunió repartint les actes de les dues darreres reunions. 
Aprovem les actes i passem a l’ordre del dia. 

A. Pàgina Web. Aprobació i presentació 

Els encarregats de la pàgina Web ens expliquen com està i ens donen 
l’adreça per poder entrar. La nostra pàgina i la pàgina de l’escola es 
relacionen i és igual entrar per una que per l’altra. 
 
És una pàgina molt completa amb diversos enllaços a altres pàgines que 
considerem d’interès per a tots els pares. 
 
Proposem enviar, via motxilla, una circular a tots els pares per donar a 
conèixer la Web i que s’animin a entrar-hi. 
 
El dia de l’assemblea general farem la presentació oficial. 
 
Demanarem a la directora si tenim permís per poder posar fotografies 
dels nens i nenes de l’escola a la Web, dintre del que són les activitats 
extraescolars, i si no en tenim farem una circular per demanar-ho als 
pares. 
 
Aprovem la pàgina. 

B. Ús del pati de l’escola per a festes del grup-classe. 

Vam enviar una circular als pares, també via motxilla, per informar-los del 
tema. Ho penjarem de la pàgina Web. 
 
Diumenge passat es va fer la primera festa: van estar tres hores i va anar  
tot molt bé. L’únic punt fosc és que no tenim lavabos i això és un 
problema perquè és una mica complicat aquest tema, i més si anem amb 
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crios petits. Haurem d’esperar que posin aviat els lavabos al pati, tal com 
ens havien promès. 
 
Ens informen que hi ha monitores que estarien disposades a venir a 
treballar en aquestes festes 
 
 

C. Informació sobre obres i millores de l’edifici. 

Tornem a tractar el tema de la calor al parvulari. L’escola va al darrera de 
tots els temes de reparacions i millores, entre d’altres coses els tendalls 
de parvulari. S’informa de la visita que va realitzar a l’escola l’Àngels 
Bartolomé i J. M. Compte, dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament d’Educació, en la qual se’ls va informar in situ de les 
deficiències que continua tenint l’edifici fent esment específic als tendalls 
de parvulari i a la construcció dels wàters al pati.  
 
En l’últim Consell Escolar la directora ens va donar a entendre que estava 
tot bastant encarrilat, per això no hem demanat la reunió que volíem fer 
amb el representant de l’Administració. En els següents consells escolars 
insistirem per a que aquest tema estigui resolt abans de Setmana Santa, 
que és quan comença a fer calor, i si no és així demanarem la reunió amb 
el responsable i prendrem les mesures que siguin necessàries. 
 
Encara hi ha diverses obres pendents: lavabos al pati, piques, treure la 
font, etc. 

D. Rates i polls. 

Tenim un problema bastant greu amb les rates del torrent i del solar que 
hi ha al costat de l’escola. 
 
Des que estem a aquesta escola vam veure que això de les rates seria un 
problema de difícil solució. Tenim un torrent al costat, amb tots els 
problemes que això comporta, però a més tenim un solar que està 
abandonat i tot ple de herbes. I, és clar, si ajuntem una cosa amb l’altra 
ens surt una mescla bastant explosiva. Els nens fins i tot han vist sortir 
una rata d’una de les papereres del pati, i els veïns veuen rates al pati els 
caps de setmana, que és quan no hi ha ningú. 
 
El terreny que tenim al costat és de titularitat privada i nosaltres no hi 
poden fer res. En principi, l’Administració tampoc n’és la responsable, 
però considerem que mentre no es localitzi el propietari i se’n faci càrrec, 
sí que és l’Administració la responsable de garantir l’higiene i la salut 
d’un espai públic. 
 
Decidim que demà mateix ens posarem en contacte amb ells. 
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Es fan una sèrie de propostes i d’accions a curt termini que tots 
acceptem: escriure a la web de l’Ajuntament per exposar el nostre 
problema (el responsable de la pàgina Web de l’AMPA posarà una sèrie 
d’enllaços amb diverses Webs com la de l’Ajuntament, dos o tres diaris, 
etc.), fer unes trucades de telèfon al número de Barcelona Cívica, escriure 
unes cartes als diaris, trucar a salut pública, tot propostes per solucionar 
el problema immediatament. 
 
A més, farem una carta a l’IMEB fent la petició oficial per escrit amb les 
signatures dels pares i mares de l’escola per fer pressió a l’Administració 
(demanarem l’ajuda dels pares i mares enllaç de totes les classe de 
l’escola). 
 
També, però, es fan propostes a llarg termini com posar-nos en contacte 
amb les associacions de veïns i de comerciants de la zona per entre tots 
intentar trobar una solució definitiva o almenys la més bona possible,  
 
Un cop enllestit, per ara, el tema rates, parlem del tema polls perquè hi ha 
pares molt amoïnats pel que consideren una plaga. Però hi ha poc a 
parlar: hi ha nens i nenes que tenen polls i costa molt eradicar-los.  
 
Es pregunta si no podríem expulsar temporalment o prohibir l’entrada a 
l’escola a la persona que tingui polls. 
 
En aquest punt la presidenta de l’AMPA manifesta que personalment 
desestima la possibilitat de proposar a l’escola qualsevol acció en aquest 
sentit, per ser al·legal i, a mes, considerar-la ineficaç. 
 
No hi ha cap normativa que obligui o tan sols permeti aïllar les persones 
afectades, els organismes oficials de salut només recomanen que els 
afectats no vagin a l’escola fins que comencin el tractament. Això en la 
pràctica es tradueix només en avisar perquè s’apliqui el tractament i es 
faci el seguiment. 
 
No es pot fer cap altra cosa que demanar la responsabilitat dels pares 
perquè apliquin bé els productes que hi ha al mercat, s’informin bé del 
cicle biològic i les formes de contagi i es vigili bé el cap del nen durant al 
menys un mes. 
 
Intentarem conscienciar els pares i mares i donar tota la informació que 
ens sigui possible. Demanarem a la FAPAC si tenen algun especialista 
sobre el tema per a que vingui a l’escola a donar una xerrada. 
 
Ens comenta una mare que hi ha una pàgina que parla dels polls, feta per 
un grup de mares: madrescontrapiojos.com. Farem un enllaç des de la 
nostra Web. 

E. Informacions del Consell Escolar. 

A l’última reunió del Consell Escolar es van parlar de: 
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 Obres a l’escola (ja comentat al punt C) 
 Festa de classes al pati de l’escola (ja comentat al punt B) 
 El pla estratègic de l’escola que es torna a prorrogar. 
 La sortida dels del cicle de inicial i mitjà no ens acaba d’agradar, 

per part dels pares, i els mestres proposen una mena de megafonia. 
Ho estudiaran. 

 El nom de l’escola encara no és Torrent de can Carabassa perquè 
encara no ha sortit la fusió al DOGC. 

 Està aturat el tema de la seguretat vial a l’escola. 

F. Torn obert de preguntes. 

 Hi ha un pare fa la proposta de  crear una imatge o un lema o un 
logo de l’escola per a que tots  poguéssim identificar-la. El lema de 
“tot un any per omplir” no agrada gaire. Proposem que podríem 
organitzar una espècie de concurs entre tots els alumnes, els pares 
i els professors per trobar alguna cosa que ens identifiques. 

 Es recorda que encara hi ha pendent de nomenar un representant 
de l’Ampa al Consell Escolar, i la presidenta proposa a l’Anna 
Bayona, la qual donarà una resposta més endavant. 

 Demanarem a uns pares que són dissenyadors si ens podrien fer 
un tríptic de l’Ampa per poder-lo oferir a tots els pares, i que 
coneguin tot el que fem i els serveis que oferim. Seria una manera 
de propaganda o de donar a conèixer l’Ampa, una més. 

 A la propera reunió de l’Ampa farem la revisió del casal d’estiu 
d’aquest any. 

 La Maite Rams es fa càrrec de la relació amb la FAPAC. 
 El Carlos González ha parlat amb la seu del districte pel tema del 

nois que entren al pati de l’escola fora d’horari escolar. Segons 
converses amb l'educadora (Neus Sitjà), referent de la zona d'Horta, són 
conscients que cal una intervenció educativa de reconducció del 
comportament de l'esmentat grup. Cada inici de curs, els serveis socials 
i les escoles es coordinen per veure les diverses problemàtiques i 
acordar propostes d'intervenció. En concret, aquesta coordinació amb 
l'escola de Torrent de Can Carbassa estava prevista per aquestes dates 
abans de fi d'any. Per tan, si volem més informació de com està la 
qüestió, cal que els representants de l'Ampa es coordinin amb l'escola, 
per disposar de una informació més acurada de les intervencions que 
hagin acordat escola-serveis socials, i participar-hi si és adient, d'acord 
amb les directrius de la direcció de l'escola. 

 
 Pregunten si es podria organitzar un dia de portes obertes a les 

activitats extraescolars per a poder parlar amb els responsables de 
cada activitat i que ens facin cinc cèntims del que fan. No hi ha cap 
problema, es farà. 

 
 
 
 

Propera reunió de l’Ampa el dia 14 de desembre de 2005 


