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Acta de Delegats (Comunitat de petits) 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data Hora  

        1.1                                12/12/18                           14:30h  
 

Caràcter Lloc 

Ordinària                                    Sala de mestres    
 

 

Persones assistents  

 Miriam : Secretària equip directiu 
 Sonia: Coordinadora de la comunitat de petits 

 
 Rosa: llum i ombres 
 Valeria i Geraldine: Natura 
 Sara i Anna: Construccions 
 Jaume: Comunicació. 
 Oscar: fer i desfer 
 Estefania: Joc simbòlic 

 
Persones que s’excusen d’assistir-hi  

 
Desenvolupament de la sessió 

 

La Sonia i la Míriam comenten que amb la rebuda de temes a tractar pels dos 

ambients que així ho han fet arribar, es denota una sensació de que no es confia 

en l’escola. 

Recordem que en aquestes reunions tractem visions generals i no casos puntuals. 

Els casos individuals, es tracten individualment en un altre foro, ja sigui amb 

reunió amb la tutora, la coordinadora, o amb l’equip directiu.  No tractem les 

individualitats, hi ha altres canals per tractar-ho. 

 

- Sabaters planta 0: aquest problema hauria d’estar resolt amb la nova 

consigna de sortir per la porta del jardí. Es recordarà a les famílies la nova 

consigna per sortir de l’escola.  Surt publicada la notícia de recordatori en 

el butlletí  núm.206: 14 Desembre 2018 

o Recordem que l'accés a l'escola és per l'escala blanca i la sortida per l'escala negra 

(exterior).  

Per tal d'evitar aglomeracions, la sortida hauria de ser pel jardí i per la porta exterior, ja 
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que a la planta 0 tenim els sabaters d'alguns infants de la comunitat de petits, i la porta 

d'accés és molt petita.  

Per tal d'evitar un excés de famílies al passadís de la comunitat de petits, totes les 

famílies dels infants de llum i ombres, comunicació, construccions i fer i desfer, podeu 

accedir al primer pis, per l'escala interior que comunica exclusivament la comunitat de 

petits.  

La sortida haurà de ser igualment per l'escala negra ja que cal que passeu pels sabaters. 

- Cistells 1er pis: per tal d’evitar embussos, es demanarà a les famílies que, 

a l’hora de recollir els infants, pugin per l’escala petita que comunica els 

ambients de la planta 0 i la planta 1. Aquell passadís quedarà 

exclusivament de sortida cap als sabaters, i per tant tothom hi anirà en una 

única direcció. 

- Dubtes respecte als docents de la comunitat de mitjans: les famílies 

haurien d’adreçar aquests dubtes a la direcció. De manera general, hem 

d’entendre que estem en una escola pública i que la direcció no te gaire 

capacitat per escollir els mestres; els funcionaris obtenen la plaça en funció 

dels punts que tinguin. La direcció fa el possible per que les noves 

incorporacions s’adaptin al projecte educatiu d’Encants. 

- Jornada continuada: En el primer consell escolar es va informar de la 

situació  en relació a aquest tema. Tot i això, tornem a fer-ne l’explicació. 

Queda aturat per part de l’equip directiu. Ja que com a equip directiu 

valoràvem sobretot molt positivament el fet de poder compartir dues hores 

diàries de coordinació de l’equip de mestres, però això suposaria acabar la 

nostra jornada laboral 30 min més tard del que ho fem actualment. La resta 

del claustre no ho valora positivament i per tant, com a equip directiu 

considerem que si la jornada continuada no ha de millorar la coordinació de 

l’equip docent i per tant la qualitat amb els infants, no trobem el sentit de fer 

la valoració de la proposta de jornada continuada en tant que l’equip 

directiu no veu la necessitat de fer-ne la valoració si no ha d’haver-hi una 

millora. A més, tal i com ja vam anunciar, per l’equip pedagògic, aquest 

tema no era una prioritat, però es va començar a treballar-hi, perquè es va 

crear un grup de treball format per famílies que van engegar-ho, i van 

iniciar tota una sèrie d’actuacions, però a l'inici d'aquest curs acadèmic, la 
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direcció s'assabenta que el grup de treball no ha parlat amb l'AFA i que a 

més, com a grup, s'ha dissolt i ja no està duent a terme cap acció al 

respecte. Com que l'equip docent té altres prioritats i no hi a consens en 

aquest tema, la proposta queda en suspens per part de la direcció. 

 

- Materials de l'ambient de Fer i Desfer: Aquesta proposta ha estat 

dissenyada amb uns criteris pedagògics molt clars i està orientada a 

afavorir que els infants gaudeixin de la manipulació dels materials reciclats, 

responent a les seves necessitats de producció lliure. Es respecta el nivell 

maduratiu i els interessos dels infants. Així com sobretot els processos 

individuals. En aquesta proposta, el resultat no és tant rellevant com el 

procés. Els infants gaudeixen molt d'aquesta proposta, que té molt d'èxit en 

la comunitat de petits i per tant, l'equip docent no es planteja modificar-la. 

Es pot recordar als infants que aquestes propostes són de fer i DESFER, 

és a dir, se'ls pot animar que desfacin les produccions, si el sembla bé, i 

retornar els materials al seu lloc per poder-los utilitzar més endavant. 

- Propostes de lecto-escriptura: Es treballen des de l'inici de l'escolaritat 

amb els cartells amb els noms dels infants: han d'aprendre a reconèixer els 

seus noms, després, reconeixen els noms dels companys i identifiquen 

lletres iguals en noms diferents; finalment, comencen a associar les lletres 

amb els sons que representen. Com a proposta sistemàtica, es fa el diari 

d'ambient; durant la tarda de grup, es fan les propostes més dirigides de 

matemàtiques i llengua. S'imprimeixen fotos amb les activitats que han 

realitzat durant la setmana i es convida als infants, especialment els de P4 i 

P5, que les descriguin per escrit. Quan es celebra l'aniversari d'un infant, 

aquest sempre escriu alguna cosa en el diari, fins i tot els petits de P3. 

- Diferències metodològiques entre la casa i l'escola: No ens hem 

d'amoïnar excessivament si a casa fem coses diferents de com es fan a 

l'escola. Sí que hem de recordar els principis de descoberta i de respecte 

per la curiositat i el moment maduratiu de cada infant, però dintre 

d'aquestes línies generals, és natural que hi hagi diferències entre el que 
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fem i ens funciona a casa i el que fem i ens funciona a l'escola. Si tenim 

dubtes importants o volem consells per acompanyar l'aprenentatge dels 

nostres fills i filles, sempre podem preguntar a les mestres. 

- Galeria de fotos a la web: és cert que fa temps que no s'actualitza, ja que 

el procés era massa llarg i complicat per les mestres que ho feien. Per això, 

s'ha treballat en una millora de la web i tractarem el tema en claustre per 

veure com gestionar la publicació d’informació actualizada. L'escola està 

treballant conjuntament amb la comissió de comunicació per millorar 

continguts i els canals de comunicació amb les famílies. 

- Informació de les propostes que es treballen cada setmana: les podeu 

veure durant les entrades relaxades i demanar a les mestres en què 

consisteixen. 

- Trobades per mostrar el dia a dia de l'escola: Es va fer cursos anteriors i 

no va tenir gaire acollida. Es pot demanar informació i veure els ambients i 

les propostes durant les diferents jornades de portes obertes i a les 

reunions d'inici de curs. A més, en el darrer butlletí, s'ha publicat el PGA 

amb molts detalls de les prioritats i les línies de treball per a aquest curs. 

Aprofitem per comentar la poca assistència a la reunió d’inici de curs, així 

com també estem tractant el tema per fer les reunions més àgils i efectives. 

- Informació d'absències: NO s'ha de fer mitjançant els grups de Whatsapp 

ni el "boca a orella". S'ha de trucar al telèfon de l'escola entre les 9 i les 

9.30. Els infants de la comunitat de grans agafaran la trucada, prendran 

nota i comunicaran la informació a les mestres i als responsables del 

menjador. És important recordeu les vies de comunicació de les que 

disposem, i feu arribar els vostres comentaris, aportacions, suggeriments... 

al lloc on corresponguin. 

- Polls: NO venir a l'escola fins que s'hagi completat el tractament per evitar 

contagis.  

- Temptacions en els cistells: Evitem deixar en els cistells personals 

objectes que puguin temptar o distreure els infants. No hem de fer servir els 

cistells per guardar joguines, i encara menys menjars no autoritzats com 



 

 

C/Consell de cent, 558-560 - 08013 Barcelona - T: 93 231 73 33 – escoladelsencants@xtec.cat 

 

llaminadures, xocolata i altres dolços. Cal tenir present que hi ha infants 

al·lèrgics, i que aquest fet podria ser realment perjudicial.  

- Proposta de fer sortides relaxades: Per tal de fer sortides relaxades, les 

mestres haurien de tenir els nens preparats més aviat del que ho fan ara, i 

es pot fer molt feixuc pels nens estar esperant que els vinguin a buscar. 

Aquesta proposta no es veu viable i no s'estudiarà per part de l'equip 

docent. 

- Menús a la web de l'escola: Es vetllarà perquè els menús estiguin 

actualitzats a la web. També es parlarà amb les acompanyants de l’espai 

del migdia perquè apuntin de manera més acurada com han menjat i 

descansat els infants de 3 anys. 

- Ratios: en aquesta escola les ratios són menors que les oficials en altres 

escoles. Aquí estem al voltant d'un mestre per cada 21 o 22 alumnes. 

També comptem amb mestres en pràctiques i residents, a més dels 

mestres de suport. 

- Voluntariat: Es troba la necessitat de fomentar el voluntariat entre les 

famílies dels infants. Es necessita la implicació de les famílies per tal 

d'assegurar el bon funcionament de l'escola. Són benvingudes les idees 

que tingueu per a fomentar la participació de les famílies en les activitats de 

l'escola. 

- Puntualitat! L’arribada a l'escola ha de ser abans de les 9.30 del matí. Qui 

arribí passades les 9.30 està arribant tard i té un impacte negatiu en les 

dinàmiques dels grups, que s'inicien a aquesta hora. Si arribeu a les 9.30, 

les famílies no us podeu quedar amb els infants, heu de marxar per tal de 

no afectar els ritmes de l'escola. 

  

 


