
REUNIÓ DE 26 D’ABRIL DE 2006 

Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior. 

2. Casal d’estiu. 

3. Informacions del Consell Escolar. 

4. Torn obert de paraules. 

Comencem la reunió a les 21:00. Assistim catorze persones. 

1. Aprovació acta anterior: 

Llegim l’acta de la junta passada i tots estem d’acord. L’aprovem sense cap problema. 

2. Casal d’estiu: 

La comissió del casal d’estiu ens dóna les quotes definitives després de fer tota una sèrie 
d’estudis per aconseguir abaratir-lo al màxim possible, de cara a l’homologació de l’any 
vinent i d’acord amb les directrius que vàrem acordar en passades juntes, sense perdre 
per això la qualitat que tots volem per al nostre casal. 
Fem un reconeixement especial a les persones de la comissió perquè ha estat una 
feinada i gens fàcil. 
Ens donen els preus de les quotes i ens diuen que tota la informació sortirà el proper dia 
3 de maig i que tindrem una reunió explicativa del casal el dia 10 de maig. Adjunto la 
informació que ens han donat. 
Concretem dues o tres coses que poden arribar a ser importants els dies d’inscripció al 
casal, com inscriure cada família al seu fill i no poder inscriure a tres o quatre nens de 
cop, fer una comprovació mitjançant una graella de que hi hagi plaça a la setmana 
escollida per no trobar-nos amb problemes i la penalització que posarem a les famílies 
que arribin tard a buscar els seus fills (una hora de monitor). Tot això ho explicarem 
detalladament a la carta que enviarem a tothom el dia 3 de maig i a la reunió del dia 10 
de maig. 

3. Informacions de Consell Escolar: 

- El dimecres passat, dia 19 de abril, va tenir lloc la comissió avaluadora del nou equip 
directiu dels professors. La Pepa Carreras es torna a presentar per a directora i va 
presentar el seu projecte per l’escola així com el seu nou equip: Miquel Queralt com a 
secretari i la Núria Hivern com a cap d’estudis. 
- Ens van informar que les preinscripcions van anar molt bé i que les classes de P-3 
estan totes plenes. 
- Han enderrocat l’edifici del costat de l’escola però ara tenim un problema i és que no 
saben quan podran tirar la runa. Han d’entrar per dintre del pati per poder carregar els 



camions i això ho han de fer el cap de setmana, però el cap de setmana la deixalleria de 
runes municipal està tancada. Sembla de riure però és així. 
El solar que ha quedat de tirar la casa es repartirà entre l’escola i un equipament pel 
barri, el que no saben es quin tipus d’equipament 
Ara hem de buscar una nova ubicació per als lavabos que volem al pati, perquè en un 
primer moment anaven a fer-se a la paret de la casa que han tirat i sort que no els teníem 
fets perquè els haguessin tirat. 
- Ens van enviar una carta sobre el tema de les rates però l’únic que ens diuen és que 
tenen present que encara no han fet les mesures correctores que ens havien promès, però 
les faran, el que passa es que hi ha altres actuacions de construcció i fins que no estigui 
resolt tot no poden fer les correccions oportunes perquè serien ineficaces. 
- Hi ha una millora substancial amb el manteniment de l’escola i ara estan molt més a 
sobre de les coses.  
- Van tornar a parlar de la temperatura de les classes i els nostres representants van tenir 
una sensació estranya, per la reacció dels professors. Semblava com si estiguessin 
cansats d’aquest tema i que ja els hi estava bé perquè a l’estiu sempre fa calor. Nosaltres 
els varem dir que si ells volen passar calor ens sembla molt bé, però que els nostres fills 
no tenen que aguantar aquesta calor. Els varem donar tota la documentació que tenim 
sobre la manera de fer una denúncia, per part dels professors, per estrès tèrmic, tal com 
ja hem parlat uns quants cops, i va semblar que canviaven d’actitud i que es mirarien els 
papers. Ho tornarem a parlar. 
- A la proposta sobre la visita virtual de l’escola va passar tres quarts del mateix. En un 
principi ho van agafar en reticències però desprès va semblar que feien seva la proposta 
i que ho podrem tirar endavant. 
- Per altra banda van trobar una bona idea la proposta de demanar als pares les adreces 
electròniques per a tenir una nova forma de comunicació. 
- Hem de reajustar una mica més la relació entre els pares i els professors perquè no hi 
hagi petits malentesos, que no ens porten enlloc i que dificulten el treball de tothom. 
Existint comissions similars en l’àmbit dels professors i dels pares, seria bo acostumar-
nos a interactuar a iniciativa de qualsevol de les dues parts, i així la comunicació serà 
molt més fluïda. 
- Informen que tornarem a demanar l’ajuda pels llibres de text i pel material didàctic. 
- Hi han hagut unes quantes sortides de classe que han estat repetides, i ens diuen que ja 
ho han detectat i que estan a sobre perquè no torni a passar. 
- Encara no tenim el nom de l’escola, es més, encara ni tan sols està publicada al DOGC 
la fusió. Ens encarregarem nosaltres de mirar si podem fer alguna cosa per desblocar 
aquest tema. 
- Per últim van demanar la nostra ajuda perquè voldrien filmar una pel·lícula amb els 
alumnes de P-3 i les activitats que fan, per ensenyar-la als nous pares a l’hora de fer les 
preinscripcions. Ens demanen si algun pare es podria encarregar de fer-la. 

4. Torn obert de paraules: 

- Primer que res parlem dels tendalls. Sembla que tinguéssim mala sort amb aquest 
tema. Van venir a mirar-se’ls per fer un pressupost però la persona encarregada d’aquest 
tema, per part  de l’Administració, s’ha trencat un braç i està de baixa. Tot i això la 
directora ha pogut contactar amb ella i l’hi ha promès que aquesta setmana estarà tot 
arreglat. Però nosaltres estem una mica farts i proposem una sèrie d’accions com una 
carta a la responsable i una sèrie de trucades, de correus electrònics i escrits a la premsa 
i a l’Ajuntament (igual que amb el tema rates) si el proper dimarts 2 de maig encara no 



hem tingut resposta. L’escola hi està molt a sobre però l’Administració és lenta i a sobre 
tot són entrebancs. 
- Presentem la festa d’extraescolars amb el cartell i el programa de la festa. Serà el dia 
27 de maig. 
Informen que estan preparant noves propostes per a l’any vinent i a la propera reunió les 
presentaran.  
- La Isabel informa que hi ha diverses informacions que han d’arribar als pares: 
inscripció de guarderia de tarda per al mes de juny (sortirà demà dia 27 d’abril), carta 
amb la informació del casal d’estiu (sortirà el 3 de maig) i el programa d’activitats de la 
festa de les extraescolars (sortirà el 5 de maig) 
- Tenim un problema amb una mare del cole. Va protestar pel rebut del mes de gener 
(varem actualitzar els rebuts després d’aprovar les quotes a l’Assemblea ordinària i 
cobrar el que es devia amb caràcter retroactiu i per això va pujar més del normal, tal 
com varem acordar tots en una reunió de la junta i exactament com es fa cada curs) i es 
va sentir molesta per la forma en que se li van donar les explicacions. Sembla que ara 
vol donar-se de baixa de l’Ampa, ha fet arribar una carta a la directora i ha donat de 
baixa al seu fill de totes les activitats que organitzem. Trucarem a la FAPAC per veure 
què podem fer perquè nosaltres no cobrem cap quota per pertànyer a l’Ampa, però hem 
de continuar cobrant la gestió totes les sortides, colònies, llibres, menjador, espai 
migdia, material didàctic, fitxes, en una paraula TOT (la quota anal que anomenem 
“AMPA” correspon a la revista i altres serveis de caràcter absolutament general). 
Primer parlarem amb la directora per veure com està el tema ja que a nosaltres, 
oficialment, ningú ens ha dit res. 
- La Carme Ayuso ens proposa que podríem fer una enquesta, dintre de les nostres 
possibilitats, per saber el grau de satisfacció per part de tothom dels nostres monitors ja 
que som nosaltres els seus responsables i hauríem de tenir dades diverses per poder 
avaluar la consolidació del projecte. Encetem un debat per saber, d’una banda si val la 
pena fer-la ja que si algun cop es detecta algun problema es poden fer servir els canals 
necessaris per solucionar-lo, i per altra banda sobre la millor manera de fer-la. Estem 
d’acord que seria una informació valuosa per a un millor funcionament de tots els 
monitors i tot el que sigui un progrés està bé, però que alhora és molt complicat trobar 
un tipus d’enquesta eficaç als nostres objectius, i de moment ho deixem estar. 

Propera reunió 

25 de maig de 2006 


