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Dia: 26-05-2016 
Hora: 21:30h. 
Curs: 2015-2016 
Assistents: 25 
 
Ordre del dia: 
 

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

B. Informacions de les comissions. 

C. Altres. 
 
 

A. Aprovació de l'acta anterior. 
 

Cap esmena a l’anterior acta, així que queda aprovada. 

 
 

B. Informacions de les comissions: 
 

1. Comissió Casal d’Estiu. 
 

S'han realitzat 183 inscripcions, de les quals 35 són de nens de fora de l'escola. 
És farà acollida de matí i de tarda, aquesta última tindrà un increment de 2€/setmana. 
 
Els monitors demanen 8 hores per a reunió inicial de preparació (de les quals ja han realitzat 2) 
i 3 hores setmanals per a preparació setmanal i valoració de com ha anat la setmana. La 
comissió consulta si es necessari la realització del total d'hores i es planteja si potser serien 
suficients la meitat o una part del total que demanen els monitors. Es demana en assemblea 
que sigui la pròpia Comissió que valori juntament amb els monitors, la necessitat de les 
reunions per al bon funcionament com s'ha realitzat en anys anteriors.  
 
Hi ha famílies que donen de baixa als nens quedant poc temps per l’inici del casal, la qual cosa 
dificulta la seva organització. De cara al proper any, es proposa penalitzar aquestes situacions 
com es fa a d’altres entitats, donat que suposa un gran trasbals per a l’organització del casal 
(formació de grups, ratis, etc). La comissió valorarà el termini que s'establirà i la penalització 
que es cobrarà. Ens informaran en les properes reunions. 
 
No es realitzarà reunió informativa del funcionament del casal, s'informarà via mail a les 
famílies que el realitzin. 
 
Beques: s'han demanat 20 beques Gresol (l'any passa't només és van demanar 10) en breu, 
es sabrà les que estan acceptades. 
 
S'han demanat 110 beques a l’Ajuntament, acceptades 88, 1 ha estat anul·lada i 21 no 
acceptades. Les llistes estan penjades al suro de l'entrada de l'escola.  
 
Es fa crida a 3 persones perquè formin part d'aquesta comissió, ja que dues persones que ara 
la formen marxen per al curs s 2016-2017. Es remarca la necessitat de trobar aquestes tres 
persones perquè l'escola pugui tenir casal d'estiu el proper curs. De no sortir ningú, el proper 
curs no tindrem casal. 
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Des de la junta es proposa que amb els diners sobrants de la paradeta de Sant Jordi, que es 
van destinar a ajudar a famílies amb dificultats per a la realització de les colònies, es destinin a 
oferir un esmorzar saludable que serà una peça de fruita els dilluns, dimarts i dijous. El cost és 
de 0,20€/nen diaris. 
 
Es realitza votació amb el següent resultat: 

21 vots a favor 
4 abstencions 
0 vots en contra 

 

2. Comissió Extraescolar. 
 

Des de la comissió s'informa que estan organitzant els horaris per a la festa d’extraescolars, es 
passarà una circular a les famílies via motxilla i es penjaran cartells a les entrades de l'escola. 
Es demana ajuda a les famílies per al muntatge de l'equip de so. 
A partir del mes de juny, ja no hi han extraescolars. 
 
Per al curs vinent hi ha una proposta del Princess Margaret per a oferir anglès com a 
extraescolar, que consisteix en 1,5h dos cops a la setmana, els grups es fan per nivells i no per 
curs escolar. Aquesta activitat seria per a nens a partir de 1er.  
Aquesta proposta es va portar al Consell escolar i hi havia diferents opinions, en assemblea es 
crea debat amb diferents opinions per la qual cosa es proposa fer una votació per saber l’opinió 
de les famílies i valorar aquesta proposta, amb els següents resultats: 
 

17 vots a favor 
3 vots en contra 
5 abstencions. 

 

3. Comissió tots som especials. 
 

S’han de comptar dos monitors de suport. Ens informen que l'Ajuntament fa cursets gratuïts 
per als monitors. 

 

4. Comissió lècxit 
 

Expliquen amb preocupació que els voluntaris fallen sovint, i es difícil tenir dos nens per 
voluntari. 
Es comenta que per part dels mestres no hi ha massa implicació en el projecte, no es faciliten 
llibres com caldria, i tampoc es cedeixen espais adients com seria la biblioteca o les aules. 

 
 

C. Altres. 
 

1. Reunió equip directiu. 
 
Es compartiran les autoritzacions per donar paracetamol entre l’escola i l’Ampa, però les 
autoritzacions del dret d'imatge no es poden compartir. Així que des de l’Ampa es realitzarà 
l'autorització per a les famílies. 
 
Caldrà presentar dos pressupostos per a la instal·lació del vídeo porter a la rampa. 
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Davant la petició d’un nou institut ens diuen que ja es va demanar però no ens el donen perquè 
els dos instituts que tenim actualment ja són suficients per a les sol·licituds presentades. 
 

2. Reunió Consell Escolar. 
 
Per al proper curs de P3 han quedat 7 famílies en llista d'espera. El mes de juny es realitzarà la 
reunió informativa per a les noves famílies. 
 
Les proves de la LOMCE en el curs de 3er, es van realitzar tot i la insubmissió d’una part de les 
famílies. Els primers dies les famílies que no van assistir van ser del 50%. La resta de dies no 
es va poder continuar amb l’acció per la dificultat de les famílies al l'hora de cuidar-se dels 
infants. 
Es comenta que des de l'Ajuntament es va dir que es donaria suport per a la insubmissió amb 
espais i monitors, cosa que finalment no es va fer. 
Des de direcció es va dir que es van donar les dates i horaris de les proves, de la qual cosa 
discrepem. 
 
Referent als deures que es posen als nens, hi ha debat entre mestres i famílies ja que en les 
dues parts hi ha opinions molt diferents. 
Es diu que en el ????? ja s'expliquen els deures que es posen a cada curs. 
 
Horari intensiu. S'informa que en el claustre no s'ha parlat, i tampoc amb les famílies. 
 

3. Diversos 
 

Es fa crida a les famílies per a fer petites reparacions a la part de parvulari. Els voluntaris s’han 
de posar en contacte via mail amb l’Ampa per poder fer un equip i consultar amb direcció el que 
cal fer. 
 
Des de les festes d'Horta ens pregunten si aquest any sortirem amb la rua amb els gegants i els 
8 capgrossos. És tradició que els portin els actual alumnes i famílies de 5è, ja que seran els 
futurs portadors a la rua del carnestoltes. Es farà crida a les famílies perquè hi participin, com 
cada any. 
 
Els monitors el 10 de juny formaran una taula electoral. En principi tindran un delegat sindical. 
Passada la data s’informarà. 
 
Escola21. Hi ha escoles que estan fent canvis en l'ensenyament, actualment hi ha escoles que 
ja treballen amb aquest projecte, com a Olesa de Montserrat que ja fa anys que funciona, amb 
bons resultats.  
Es va fer una trobada al Cosmocaixa per a explicar i fomentar que hi hagi escoles que es sumin 
al projecte. Des de la junta es transmetrà al claustre perquè diguin què en pensen d'aquest 
projecte. Es passarà informació per a que les famílies ho puguin valorar. 
 

Vist i plau 

 

La Secretària       La Presidenta 

Judith Viñas       Anais López  


