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ACTA COMISSIÓ DE COLÒNIES

DATA: 30 d’octubre 2014

ASSISTENTS: Maria, Núria, Teresa, Manel, Sara, Joana, Gemma, Gemma, Francesc, Gràcia, Helena, David,
Esther i Sandra.

ORDRE DEL DIA:

 Presentació dels membres de la comissió

 Funcionament de la comissió (secretari/a, acords presos, comunicació amb els òrgans de govern de
l’escola)

 Calendari de trobades

 Disponibilitat de personal (mestres, monitors, acompanyament de pares o mares,...)

 Propostes de treball inicial recollides a l’assemblea.

 Precs i preguntes

Desenvolupament de la trobada

Assisteix l'equip directiu però manifesten la seva voluntat de no formar part d’aquesta comissió donat el
seu paper de representació de tots els sectors de la comunitat educativa, excepcionalment hi assisteixen i
expliquen que avui no hi assistirà cap mestre per diferents motius, alguns d’ells avui no han pogut venir
perquè hem convocat en poc temps.

La comissió és oberta.

Hi haurà una acta al final de cada reunió per que tothom estigui informat.

Les actes seran públiques a tota l'escola.

Cal fer arribar les conclusions i acords al Consell Escolar pel seu estudi i/o aprovació.

Calendari de reunions?

Els pares pregunten a l’equip directiu sobre el calendari de trobades del claustre. S’exposa que tot i que el
claustre oficial es reuneix cada 2 mesos els  dimarts,  comparteixen informacions i documents  on line en el
drive. Els assumptes urgents es tracten a coordinació o  via mail. En tot moment l’equip de mestres està al
dia de les informacions.

Fixem propera data de reunió el dx 12/11 a 2/4 de 5. Al principi intentarem fer-les quinzenals.

http://ampacarabassa.wordpress.com


L’Esther demana disculpes en nom dels pares i clarifica el malentès creat a rel de la primera reunió on
només van assistir aquests i els monitors. Era només un primer contacte ja que no ens coneixíem entre
nosaltres.

Quines necessitats de personal per colònies segons ràtios de nens?

L'equip directiu ens farà arribar aquesta informació : mestres, vetlladors, acompanyants amb infants amb
discapacitat...

És possible saber amb quants mestres comptem per fer colònies? Quants monis ens caldran? 1 mestre per
nivell (2 classes)  i es podria arribar a uns 17 mestres. Aquest any, no s'ha fet el càlcul. El projecte d'escola
actual diu que sempre ha d'acompanyar el tutor/a.

Els nens amb necessitats educatives especials necessiten una persona més i els alumnes amb dificultats
físiques necessiten un acompanyant ECOM (personal voluntari)

La aproximació de ràtios que ens confirmarà l’equip directiu via mail és:

 Parvulari: 6 professionals

 De 1r a 4t: 4 professionals

 5è i 6è: 3 professionals

Sabent això, els pares podríem buscar i pagar monitors.

Durant el curs 2013-14, es va fer una Comissió del Consell Escolar precisament per treballar el tema de
colònies, fet l’estudi i el treball encarregat a la comissió, el consell escolar decideix aprovar l’organització
actual. Ja ho han parlat molt i estudiat durant un any i al setembre ja teníem la decisió del Consell Escolar.

La Maria explica que durant el primer any de retallades es va haver de prioritzar les colònies com a decisió
de l’equip directiu per salvar-les. Passat aquell primer curs cada mes de setembre es feia un estudi dels
mestres que podien acompanyar. A final del curs 12-13 es veu la necessitat de repensar el tema i trobar
una solució a curt termini que garantís una estabilitat de les colònies, doncs ja feia alguns cursos que la
situació era greu i hi havia més de dues tutories per cobrir, amb aquesta finalitat es va crear la comissió del
consell escolar.

El David demana quin seria el pressupost necessari per cobrir colònies de 1r, 3r i 5è i proposa pensar en
iniciatives per treure calers amb aquest objectiu tipus loteria, rifes... Fa palès que és una pena perdre les
vivències que s’experimenten a les colònies i, que potser en molts casos,  fora de l’escola no es dóna
aquesta oportunitat.

La Gràcia pregunta per disminuir un dia les colònies tot i que tots estem d’acord en que l’ideal són 3 dies.

També cal veure quins recursos caldrà aixecar per pagar-ho.

Cal estudiar a què podem arribar aquest any i fer estudi del personal disponible.
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No es contempla que els pares siguin acompanyants tot i que ens oferim per situacions d’emergències
vàries que puguin sorgir en el transcurs de les colònies al personal de l’escola.

Es clarifica que el responsable és el mestre i acompanyen monitors que coneguin els nens. Els monitors
verbalitzen que coneixen tots els nens ja que interactuen amb ells cada dia al pati. Hi ha d'haver afinitat
entre monitors i mestres i estudiar peculiaritats del grup per ajustar al màxim les necessitats en cada
moment.

Estem d’acord en que descartem colònies a P3 i P4 perquè hi ha massa necessitats de personal que no es
poden cobrir.

Tornar a mirar quants mestres hi ha disponibles per aquest any, i veure a què podem arribar.

Propostes fetes pels nens:

La Maria explica que ahir a la reunió de delegats (alumnes) es va parlar del tema i també s’han fet algunes
propostes, i es va comprometre a portar-les a la comissió pel seu estudi.

- Fer-ho en cap de setmana amb monitors i mestres voluntaris

- Els alumnes, fer vaga 2 dies. Cap nen vindria al centre com si estiguessin malalts, els nens estarien
de colònies.

- Dormir al col·legi una nit i al dia següent fer la sortida d’un dia.

Els pares pregunten sobre la legalitat de la 2a proposta, la Maria explica que l’any passat hi van anar  3
mestres i 2 classes en dia de festa voluntàriament i ho van  compensar en dia de festa.

Els pares no descarten la proposta de que P3 i P4 dormin una nit a l'escola, tot i que des de direcció diuen
que això s’ha d’estudiar. Al Pit Roig ho fan un cop l’any al desembre i ho expliquen com una experiència
molt positiva.

Dimarts 11  hi ha claustre i preguntaran disponibilitats.  A partir d’aquí  muntarem un pressupost.

Es busca la normativa durant la reunió i les ràtios són:

Parvulari 8 alumnes / adult

Cicle inicial i mig 12 alumnes / adult

Cicle superior 18 alumnes / adult

Quan els infants surten de l'escola, com a mínim hi ha d'haver 1 mestra + 1 acompanyant  (pares, monitor,
estudiants en pràctiques...)
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Si és en horari lectiu, caldrà contemplar el tema de l'assegurança.

Propera data de reunió: 12/11/14 a 3/4 de 5 del vespre

ACTA PRESA PER: Francesc i Sandra


