Acta de Delegats (Comunitat de petits)
Identificació de la sessió
Número de sessió

2

Data

Hora

27 /02/19

14:30h

Caràcter

Lloc

Ordinària

Sala de mestres

Persones assistents










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

Geraldine. Representant de l’ambient de Natura.
Ana i Sara. Representants de l’ambient de construccions
Gwen i Rosa. Representants de l’ambient de llum i ombres
Denise. Representant de l’ambient de comunicació
Ana. Representant de l’ambient d’art
Estefania. Representant de l’ambient de joc simbòlic

Persones que s’excusen d’assistir-hi

Desenvolupament de la sessió
Temes tractats a proposta de l’escola:
1. El tema de la comunicació entre famílies i escola esta funcionant molt bé
i per a que així continuï es recorden les vies per a tractar temes
individuals:
1. Amb la tutora ( la primera via sempre ha de ser aquesta)
2. Amb la coordinadora (Sònia)
3. Amb l’equip directiu (Míriam)

2. Informes. Es recorda que estan en marxa les enquestes sobre els
informes dels infants.
Les opinions que es recullin s’utilitzaran ja que es canviarà una mica el
tipus d’informe.
La idea és que siguin una mica més curts però més concrets i
individualitzats (es valorarà eliminar la part que tenen a veure més amb
el col·lectiu i les descripcions del dia a dia.)
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3. T-16. Les sortides a mitjans i grans es solen fer en transport públic i
l’escola proposa que les famílies prestin la targeta T-16 de cada infant i
així l’escola s’estalviï els diners dels bitllets de T10 i es puguin destinar
aquests diners a altres coses. La T-16 és la targeta de transport vàlida
per tots els infants des dels 4 fins als 16 anys amb un cost aproximat
d’uns 35 €. Al butlletí 215 del 2 de març, sortirà explicació al respecte.
4. S’ha observat un increment preocupant de falta de respecte per part dels
infants tant cap al material de l’escola com al personal. L’escola demana
la col·laboració amb les famílies. Per part de les delegades es proposa
que es faci arribar a les famílies algunes pautes de comportament vers
les possibles faltes de respecte per tal de unificar criteris. També
comentem que la comunicació entre l’escola i les famílies no sempre és
fàcil quan hi ha extraescolars pel mig

Temes tractats a proposta de les delegades:


Autocars. Es mostra preocupació per la perillositat detectada quan els
autocars (de les excursions de l’escola) paren just davant del pas de
vianants davant de l’escola i resten visibilitat a l’hora de creuar. Des de
l’escola s’informa que quan acabin les obres del c/Cartagena (previst pel
30/3/2019) aquests problemes es resoldran ja que els autocars pararien
just davant del propi c Cartagena (passat el pas de vianants). Així com
també recordarem a les empreses d’autocars que respectin el pas de
vianants.



Zona 30. Es demana que el tram del c/ Cartagena adjacent a l’escola
se’n limiti la velocitat a 30 km/h. S’informa que és un tema que ha de
demanar el Consell Escolar al Consorci d’Educació, així que ens haurem
d’adreçar al Consell Escolar per a que ho demani. Ha de ser una petició
com a col·lectiu.
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Televisió als autocars. S’ha demanat que no es posin dibuixos als
autocars quan els infants van d’excursió i menys quan aquests viatges
solen ser molt curts. La idea de l’escola és la mateixa i si ha passat
alguna vegada ha sigut més un malentès que no una voluntat.



Epidèmies. Aquest any la grip ha passat una gran factura a la nostra
escola així que s’ha proposat que quan hi hagi episodis d’aquest tipus es
puguin incrementar les mesures anticontagi en la mida en que es pugui
(més rentat de mans, contes per explicar el tema i així els infants en
puguin prendre consciència, ...).



Idioma informes. Algunes famílies han demanat que els informes
s’entreguin en català i castellà. La resposta de l’escola és que la llengua
vehicular és el català. Si alguna família tingués dificultats en entendre
algunes coses poden dirigir-se a les tutores i elles encantades els hi
explicaran.



Temes que tinguin a veure amb extraescolars o l’espai migdia s’han de
dirigir a les comissions de l’AFA corresponents.



Excursions. Diversos ambients han mostrat la seva preocupació pel que
fa a les excursions. Han sorgit propostes tant d’identificació (distintius,
gorres, etc...) com d’organització (que vagin agafats de la mà, en
parelles, etc...). Les mestres ho estan estudiant per trobar la millor
solució.



Entrades i sortides. Es recorda que l’escala de pujada és la blanca i la
de baixada la negra. Únicament les famílies de la comunitat de petits
que estan al primer pis poden fer servir l’escala interior per a pujar. Es
penjaran rètols amb indicacions al respecte. La sortida s’ha de fer per la
porta del pati.



Porta sortida. S’ha proposat que s’obri la porta de la pista per a la
recollida dels infants. L’escola diu que no és viable. La porta d’entrada
és la que ja fem servir i no es pot modificar degut a la dificultat que
comportaria el control de la de la pista, ja que hi ha extraescolars que es
fan al pati i molts infants voldrien quedar-se al pati a l’hora de sortir. La
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zona millorarà quan s’acabin les obres del c/ Cartagena i hi haurà més
espai.


Escola-institut. Es pregunta si hi ha alguna novetat sobre la possibilitat
que l’escola pugui esdevenir escola-institut i així poder seguir amb la
mateixa línia d’escolarització i si les famílies podem fer alguna cosa per
col·laborar-hi. De moment no hi ha res de nou, l’equip de mestres no ha
tractat el tema, però sabem que l’equip directiu actual esta a favor. La
manera de com a família poder col·labora-hi és mitjançant la comissió
corresponent.



Puntualitat. Hi segueixen havent greus problemes de puntualitat per part
de les famílies. Es recorda que l’entrada relaxada és de 9h a 9:30h i que
NO vol dir que es pugui arribar a les 9:30h i quedar-se fins a l’hora que
es vulgui. Aquests comportaments distorsionen el correcte funcionament
de l’escola creant moments molt desagradables entre mestres i famílies.
Les delegades donen tot el seu suport a les mestres per a que facin el
que considerin per mirar d’evitar aquests comportaments.



S’ha fet públic en l’últim butlletí que l’actual directora, l’Agnès, deixarà de
ser- ho el pròxim curs. El curs vinent (2019-2020) hi haurà un equip
directiu provisional. De cara a l’any següent (2020-2021) s’inicia un
procés on es valorin els projectes de direcció que es presentin. La
direcció serà la que resulti escollida mitjançant un concurs en el que
intervé tota la comunitat educativa (l’escola, famílies, Inspecció, etc.). Els
candidats presentaran un nou projecte i això és el que es triarà en el
concurs. Aquest projecte sempre estarà vinculat al PEC (Projecte
Educatiu de Centre). A més, la Míriam avança que la voluntat actual de
les persones de l’equip directiu és continuar.

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

