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Dia: 26.06.13 
Hora: 21 h 
Curs 12-13 
Assistents: 15 
 
Ordre del dia: 

A. Piscina curs 2013/2014 

B. Casal d’estiu 

C. Camins escolars 

D. Torn obert de paraula 

E. Aprovació de l’acta 

 
 

A. Piscina curs 2013/2014 
 
Es va informar de totes les negociacions que han hagut i com s’ha aconseguit 
que l’activitat es segueixi oferint tant a primària com a infantil. 
 
S’ha fet un esforç molt gran i ha estat un procés difícil i tens que ens ha 
desgastat molt i que ha requerit esforços i dedicació, agraïm a tothom que ho 
ha fet possible, i remarcar molt el paper del SAFA amb els seus oferiments. 
 
Al setembre se’n farà més difusió a 5è i 6è al que a partir del curs vinent podrà 
realitzar l’activitat. 
 

B. Casal d’estiu  

 
S’informa que la piscina al casal d’estiu ha estat penjant d’un fil fins l’últim 
moment. Per una banda per motius econòmics alhora de contractar el servei de 
seguretat i per altra banda amb els dubtes i requisits en que es van plantejar 
al consell escolar. 
 
La Junta  i els representants de pares i mares, ha tingut que treballar molt dins 
del consell escolar per tal de tindre la seva aprovació de l’ús de la piscina i 
sobretot per l’ús de la piscina els caps de setmana per part de les famílies per 
“vigilar” la piscina. Al final tot ha quedat aclarit i sabem que tenim totes les 
assegurances possibles i que marca la legislació que a la vegada no està gens 
clara. Ens ha servit per tenir-ho en compte cara als propers cursos de com 
caldrà demanar-ho. 
 



Per altra banda, s’explica el perquè s’ha inclòs el tema del fumar i veure 
alcohol dins del recinte de l’escola. 
 
La normativa en aquest aspecte està molt clara i degut a que a les darreres 
activitats que hi hagut servei de bar o festa de fi de curs, etc ... s’ha vist 
l’augment preocupant del consum de begudes alcohòliques per part d’alguns 
pares/mares que en cap cas pot ser modèlica davant dels infants.  
 
Per acabar amb aquest tema, es comenta que aquest any hi hagut una 
davallada molt important de participants al casal i pel que sabem sembla ser 
que no només és un tema econòmic, sinó que les famílies han preferit buscar 
d’altres activitats que s’han ofert al barri. 
 
D’aquest tema se n’ha de parlar durant el curs vinent. 
 

C. Camins escolars 

 
S’informa que juntament amb el consell escolar, l’escola s’afegeix al projecte 
Camí escolar, Camí amic. Al setembre ja ens posarem a treballar-hi plegats tot 
i que la feina més gruixuda és per part de l’AMPA. 
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D. Torn obert de paraula 

 
S’ha de fer una valoració de l’acollida de la tarda del últim dia de curs que 
coincideix amb la festa. 
 
En Francesc comenta que aquest curs tornarà a passar informació del 
CORRELLENGUA. 
 
Que al setembre caldrà fer una crida per la cercavila de la festa major, el més 
gur és que serà el dia 7 de setembre a la tarda. 
 
Mirar de trobar alguna nevera per les festes, poder podríem fer una crida entre 
les famílies 
 
 

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

 
S’aprova amb els acords presos que estan destacats a l’acta amb aquest 
format .  

 
 

 

Vist i plau 

El secretari       El president 

 

 

 

 

Toni Perales      Joan Vilademunt 
 

 


