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REUNIÓ DE 28 DE GENER DE 2008 

Ordre del dia: 

A. Lectura i aprovació d’actes  pendents. 

B. Tancament loteria. 

C. Document definitiu del protocol de règim intern. 

D. Aclariment d’activitats esportives proposades. 

E. Informacions del Consell Escolar. 

F. Torn obert de paraules. 

A. Lectura i aprovació d’actes pendents: 

- S’aproven les actes de 26 d’abril i 28 de maig de 2007, però encara en falten tres més 
per posar-nos al dia. 

B. Tancament de loteria: 

- Encara no tenen els números definitius i ho ajornem per a la propera reunió. 

C. Document definitiu del protocol de règim intern: 

- Presentem el document definitiu, amb les incorporacions que es van proposar a 
l’Assemblea General.. 
Ho penjarem a la pàgina web i ho repartirem a cada família via motxilla tal com vàrem 
decidir. 

D. Aclariment activitats esportives: 

- Han hagut uns petits malentesos respecte les activitats extraescolars esportives que els 
responsables intenten aclarir. 
 
- Hem ofertat activitats que després no han sortit per falta de nens i nenes i, en canvi, 
unes altres tenen llista d’espera, com el futbol i els patinatge. 
 
- Fem un breu resum de com es van plantejar les activitats extraescolars quan es va 
estrenar l’escola i quina era la posició del Consell Escolar. En aquell moment estava 
molt clar que, pel que fa els esports, no es volia promocionar activitats que 
comportessin competició i, d’altra banda, es preferia donar suport a activitats esportives 
no tan majoritàries com el futbol. Es comenta que les circumstàncies van canviant i que 
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potser podem replantejar la filosofia del que es vol fer en les activitats extraescolars i se 
n’hauria de parlar al Consell Escolar. Un grup de pares considera que s’hauria de 
plantejar la participació en el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. 
 
- Presentem dues activitats noves: cine fòrum per a pares l’últim divendres de cada més 
i futbol sala per als nens de 5è i 6è els dissabte al matí i sense cobrar cap quota. Aquesta 
última activitat no té caràcter d’activitat extraescolar estàndar. S’ha creat una nova 
comissió que se’n farà càrrec, al cap de la qual hi ha el Joan Roig 
 
- Un grup de mares demana preguntar al Consell si seria possible utilitzar  la pista de 
l’escola dilluns o dimecres a partir de les 19 h per fer bàsquet femení. Es traslladarà la 
pregunta. 

E. Informacions del Consell Escolar: 

- El projecte del teatre torna a estar en marxa: falta la llum i el so i per això demanem si 
hi ha algun pare que tingui nocions d’escenografia i muntatges teatrals. 
 
- Les obres al pati ja han començat i s’està treballant per tenir-les enllestides abans de 
Setmana Santa. Solament tindrem lavabos, un petit magatzem i piques. 
 
- Tenim un problema amb un nen de P-4 que necessita un monitor de reforç i a l’hora de 
dinar no el té. És el mateix problema que ens vàrem trobar l’any passat amb una altre 
nen. Aquesta vegada s’ha demanat solució als serveis territorials d’Educació per part de 
l’escola i de l’EAP. 
  
- Ha finalitzat la instrucció de l’expedient al nen que va tenir un problema amb la 
professora a les colònies. 
 
- Pel que fa al fet del funcionament diferent de les classes de P-4 pel que fa a la resta de 
l’escola, es comenta que s’estan treballant des de la coordinació de cicle.  
 
- S’informa que van sortir uns quants nens i nenes al programa de TV3  “No em ratllis” 
i a canvi TV3 va regalar a l’escola una col·lecció de CD’s de “Veterinaris”. També 
s’informa que una productora ha demanat permís per rodar localitzacions per a una 
pel·lícula. 

F. Torn obert de paraules: 

- La comissió de pagament no ha pogut treballar tot el desitjat per motius personals dels 
seus membres, però s’han estat informant de com funcionen les coses a altres coles i 
l’única manera d’aconseguir part dels diners i el que és més important que deixin de 
sorgir impagats és mitjançant els tribunals. 
Per a la propera reunió portaran unes propostes més concretes així com informació de 
quotes d’advocats i dels nostres drets per acceptar o no morosos en el servei de 
menjador. 
 
- Hem de fer un augment de sou als nostres treballadors ja que havíem fet una previsió 
de pujada de l’IPC del 3’5 % i al final ha estat del 4’3 %. Ens costarà uns 450 euros. 
S’hi dóna el vist-i-plau per unanimitat. 
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- El proper dimecres té lloc la reunió informativa que fa cada any la seu del districte per 
a l’homologació dels casals d’estiu. Analitzades les condicions de l’Ajuntament i tenint 
en compte les nostres quotes, acordem una vegada més no acollir-nos-hi. 
 
- Es recorda que el mandat de la presidenta i de la vice-presidenta acaba aquest any i 
hem de començar a buscar possibles candidats. 
 
- El responsable de la web recorda que és imprescindible agafar l’hàbit de fer-li arribar 
expressament la informació que es vulgui difondre. 
 
 

Propera reunió: Dimarts 26 de febrer 


