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Dia: 18.03.13 
Hora: 21 h 
Curs 12-13 
Assistents: 42 
 
Ordre del dia: 

A. Informacions per comissions 

B. Informacions de la Junta i Consell Escolar 

C. Eliminació de l'activitat de piscina en horari lectiu per el curs 
2013/2014 

D. Torn obert de paraula 

E. Aprovació de l’acta i data de la propera reunió 

 
 

A. Informacions per comissions 

 
1. Comissió 10è aniversari de l’escola 
 
S’informa que s’ha fet un concurs per escollir un dibuix adreçat a tots els 
nens/es l’escola, el dibuix guanyador és el que es faria servir per tota la imatge 
de l’aniversari, samarretes, logos, etc ... 
 
La part de mares/pares de la comissió ho presenta amb molt bona acceptació 
dels presents a la reunió, s’explica que hi han dues possibilitats de color de 
samarreta:  
     Samarreta negre / dibuix blanc i taronja 
     Samarreta blanca / dibuix negre i taronja 
 
És fa una votació amb el resultat següent: 
Total d’assistents: 39 – Resultat / Samarreta negre : 33 // Samarreta blanca : 4 // 
Abstencions: 2 
 
El cost aproximat de les samarretes s’explica que és de 3 € i es proposa que es 
venguin a preus ajustats però que donin uns guanys que integrament aniran 
destinats a la celebració del 10è aniversari. S’acorda doncs que es vendran a 
5€ les talles d’infants i a 6€ les d’adults. 
 
El tiratge serà de 700 talles d’infants i 300 talles d’adults. 
 
També s’acorda aprovar que l’AMPA farà l’avançament de la quantitat de diners 
necessaris per fer les samarretes. 



 
Tot seguit es presenta el segell del 10è aniversari, que a partir del curs 
2013/2014 s’utilitzarà en totes les notificacions, cartes, etc. que es facin 
durant tot el curs, tant de l’escola com de l’AMPA. 
 
Ara ja es reben totes les actes de les reunions a l’AMPA, per la qual cosa s’ha 
millorat la comunicació. 
 
2. Comissió defensem l’escola 
 
Es tornarà a fer una comanda de samarretes grogues i els dies de venda seran 
els dies 3 i 4 d’abril  
 
S’informa que el proper dia 4 d’abril hi haurà una xerrada sobre la LOMCE, la 
nota informativa sortirà el dia 2. 
 
S’informa que està previst fer un flashmob sobre les retallades però encara per 
determinar la data. 
 
3. Comissió d’extraescolars 
 
Es pretén donar mes importància a la festa d’extraescolars per això es vol 
mirar la possibilitat de que duri tot el dia, amb una botifarrada al pati per dinar 
per exemple. Es parlarà amb les diferents activitats per tal de saber si es 
viable. 
 
Es mirarà de trobar un equip de música que es podria deixar mig instal·lat al 
gimnàs. En David i la Xus s’encarregaran de buscar aquesta opció. 
 
Hi hagut una proposta de fer ioga al migdia i s’estudiarà. 
 
4. Comissió Torrentera 
 
S’informa que aquest curs i degut al 10è aniversari s’està preparant un únic 
número especial en lloc dels dos habituals.  
 
5. Comissió pares i mares enllaç 
 
Per la fira del llibre s’han convidat a dues escriptores, la Xus Fernández i l'Elsa 
Plaza. També s’ha convidat a una il·lustradora. Com sempre prepararem 
l’obsequi de la rosa i una samarreta de l’escola. 
 
S’apunta que seria molt interessant fer un recull de totes les persones 
convidades que han participat en totes les fires per tal de saber-ho i buscar 
possibles alternatives per altres anys. 
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En aquesta fira una mare ha demanat posar una paradeta per fer la fira de la 
puça, que consisteix en fer intercanvi de cromos entre els nens. 
 

B. Informacions de la Junta i Consell Escolar  

 
1. Obres de la façana 
 

En primer lloc cal dir que no es un tema d’estructura de l’edifici. S’ha tret totes 
les peces que estaven malmeses i s’han tornat a col·locar, posant “testimonis” 
per tal d’observar el moviment que pugui tenir. 

Cal dir que durant la jornades de portes obertes no es va treballar, suposem 
per no ensenyar les obres a les visites. 

 
2. Jornada de portes obertes 
 

Es va fer la presentació per part de l'AMPA a les jornades de portes obertes, on 
es va donar el tríptic on expliquem que fem i es va explicar a les famílies que 
degut a la manera que tenim de treballar cal l’ajuda de tots. Se’n fa una 
valoració força positiva.  

 

C. Eliminació de l'activitat de piscina en horari lectiu per el curs 
2013/2014 

 

En el Consell es va informar que no hi hauria piscina el curs següent en horari 
lectiu. El representant de l’AMPA i els representants dels sector mares i pares 
al consell ja van expressar el seu total desacord per aquesta decisió unilateral.  

Tot fa indicar que no tenen intenció de possibles negociacions vers aquest tema 
i també es comenta el malestar de la nota lliurada a totes les famílies just 
abans d’aquesta reunió. 

La raó principal és que cap infant es pot quedar sense una activitat en horari 
lectiu per motius econòmics. L’altre raó és que per part d’inspecció els hi deien 
que la situació no era correcte. També qüestionen el percentatge de 
participació. 

S’informa que actualment la proporció es del 70% fa piscina. 

Al Consell es van donar exemples de les escoles amigues, però sempre de les 
que no feien, i ara sabem que hi ha escoles com Angels Garriga i Font d’en 
Fargues que si que fan piscina, per la qual cosa la postura que s’ha explicat 
d’inspecció no ens quadre. 

 



Després de moltes deliberacions s’ha acordat fer una proposta en la que 
parvulari segueixi fent l'activitat en horari lectiu donat que creiem que en 
aquesta edat no es pot fer dinar a les 14h, pel que fa a primària només cal 
endarrerir mitja hora l’activitat i així ja estaria completament fora de l’horari 
lectiu. 

 

Per fer-ho arribar a l’escola, s’acorda fer una carta per tal exposar la 
disconformitat i demanar començar a parlar del projecte d’una manera 
conjunta, per fer més evident la disconformitat per part de les famílies pensem 
que s’hauria d’entregar conjuntament amb signatures de suport. 

 

Aquest document serà redactat/lliurat per una comissió de pares que es crea 
per aquest assumpte, en aquesta comissió s’apunten en Francesc, l’Anaís, i el 
David. La recollida de signatures es farà a partir del 2 d’abril. 

 

D. Torn obert de paraula 

 
No hi ha cap més intervenció 

 

E. Aprovació de l’acta i data de la propera reunió 

 
S’aprovarà a la propera reunió els acords presos que estan destacats a l’acta 
amb aquest format .No determinem cap data a l’espera de tenir les signatures, 
alguna trobada amb l’equip directiu o la convocatòria d’un consell, etc ... 

 
 

 

Vist i plau 

El secretari       El president 

 

 

 

 

Toni Perales      Joan Vilademunt 
 

 


