
Acta de la Reunió de delegats Comunitat de Grans 29/05/2019 

Hi assisteixen. Per part de l’Escola: La Marta, coordinadora de la Comunitat de Grans, i l’Agnès, 

directora de l’Escola. Com a representants dels diferents ambients hi participen: Creamat, 

disseny, Bios, Temps Moderns, Babel, Taller i Cosmos 

Temes comuns de tots els ambients que expliquen des de l’Escola 

 

● Traspàs de l’equip directiu. La renúncia de l’Agnès es farà el 30 de juny. Des de la 

mateixa escola  ha sorgit un equip provisional per un any.  L’Alba l’any vinent serà la 

directora, la Míriam serà la secretaria i s’incorpora una cap d’estudis, una mestra que 

ja havia estat a l’Escola dels Encants. Aquest és un acord d’Escola. Les mateixes 

coordinadores de cicles es mantindran. L’any vinent ja es presentaran candidatures 

per un procés i allà es marca un projecte per 4 anys. El nou projecte directiu s’ha 

d’adaptar al projecte de l’Escola. 

 

● Tema de l’Espai del Migdia. L’Escola dels Encants està en contacte amb l’escola la 

Maquinista on han reduït mol les situacions de conflicte. Allà fan agrupacions mixtes 

dels 3 anys fins a sisè. Visitaran l’escola 3 monitores i mestres de l’escola per conèixe’l 

de primera mà i veure la possible implementació a Encants per al curs vinent. 

 

● Les plantilles i equip pedagògic perquè  és un tema que inquieta nens mestres i escola. 

Es preveu moviment de personal per l’any vinent. Ara s’estan fent ronda d’entrevistes 

internes amb les mestres. A mig curs es fa enquestes a les mestres sobre la satisfacció, 

estat d’acompanyaments... algunes coses s’han d’acabar de decidir. Ja s’aniran 

comunicant.  

      

● Últim informe hi haurà més canvi i per tant seguirà la línia del segon trimestre però 

més especificant dimensions i àmbits concrets. L’enquesta va servir per ajudar en la 

millora. 

 

L’Escola agraeix la feina de les delegades i la importància de ser un tàndem ( és a dir format 

per 2 persones)  i que una es quedi per l’any següent.   

Es proposa fer un acolliment a les noves famílies, això seria a través d’un grup de delegades 

per fer un coixí i ajudar-los. Tenir un comitè creat que doni suport. Haurien de sortir algunes 

famílies, 5 o 6 persones. Cal comunicar a la coordinadora de la comunitat qui són les famílies 

voluntàries. 

Es demana molta col.laboració per la festa dels 10 anys. Mobilitza a molta gent, ex-alumnes i 

els que entren a P3. Es fa una crida des de les 3,30 fins a les 12 de la nit.  

Tenim molta feina i  molt poca gent. Hi havia un correu electrònic on acollir-se. Intentar fer 

una crida a través de delegades 

Inquietuds dels ambients  

● Les destinacions del viatge de final de curs.  Es van mirar destinacions dins de 

Catalunya amb activitats esportives.  



Els hi van presentar 3 propostes ( Banyoles, Lleida, ...). Les 3 propostes eren tancades 

per preu.  Des de l’Escola es diu que es pot comptar amb la col.laboració de les 

famílies. El destí ha de quedar lligat abans de marxar de vacances ja que s’ha de fer la 

reserva amb molta antelació. Si hi ha famílies que poden donar proposta. El viatge ha 

de ser com a màxim la primera setmana màxim de juny 2020, Si hi ha persones 

interessades. Preu de 250- 280. Si hi ha una proposta serà benvinguda. L’escola també 

en buscarà d’altres 

● Resultat de les competències . Arribaran amb els informes del tercer trimestre. Com  a 

escola rep un informe. I això serveix a l’Escola. Les proves de competències bàsiques a 

l’escola es treballen 9 competències i només n’avaluen 5. Autonomia, aprendre a 

aprendre que són competències de vida i transversals per exemple no s’avaluen. A 

principi de curs es van compartir amb la resta de l’escola durant la reunió d’inici de 

curs els resultats de l’any passat. 

 

● Ús del mòbil en l’ Escola? 

No el poden portar.  Des de l’Escola agraïm a les famílies que els nens no portin mòbil. 

Cas que la família ho consideri imprescindible la persona tutora el guarda. A dins de 

l’escola no es pot utilitzar encara que siguin les 4.10 per exemple. 

● Ús de les tablets? 

És una eina només pedagògica, Els ordinadors no estan mai a la zona de l’àgora. I 

sempre han d’estar tutoritzats per un adult. Eina de treball sota la mirada. Hi ha una 

norma, quan es fa un mal ús tecnològic, durant una setmana no poden utilitzar els 

ipads i han de treballar en suport paper. 

● Música. Com es fa? 

En les classes no fan música si no coses relacionades. Hi ha 10 laboratoris diferents 

cada trimestres. N’hi ha de creació, interpretació, investigació i espai obert per 

interpretar. Hi ha un grup que van triar el musical. S’han queixat que o els van avisar 

que s’haurien de comprar entrades i vestuari. 

● Tema Anglès.  

Han fet angles a través de molts laboratoris, xerrades. Hi havia 4 persones que tenien 

una bona fluidesa a la comunitat de Grans. Hi havia caixes tutoritzades. L’Anglès 

s’utiliza com a llengua de comunicació en anglès. Teballen molt el Listenning i Speking 

més que el Writing i el Reading. Si falla algun mestre als laboratoris els nens es 

reparteixen 

● Ara pugen 78 nens i com s’organitzarà l’Escola? 

La setmana vinent conviuran amb els nens de 4rt i 5è. Hi haurà més nens per ambient. 

Hi haurà un mestre més. Però 28 nens per aula, Un mestre sempre serà present a la 

zona de l’Àgora. 

● Recordar que els nens de grans han de pujar per l’escala blanca. 

● Els llibres del temps de lectura, no tots els llibres agraden a tots els nens. Si es van 

renovant?  L’Escola respon que aquest any hi ha un nou llistat. Hi ha molta temàtica 



que alguns nens mai serà suficient. A cada ambient 40 llibres. A l’ambient de grans hi 

ha 600 llibres novel.les. Ens conviden a les famílies a mirar-ho 

● Aigua calenta dels vestuaris. No funciona i no es dutxen. Ara està funcionant. Sembla 

que ja s’ha resolt . Es demana Instal.lar algun secador però la Marta diu que els nens ja 

els recomanen no rentar-se el cap. 

● Tema Fotos: establir un circuit perquè quan s’acaba el curs, els tutors facin arribar les 

fotos del curs escolar als pares. A vegades ja es així però no sempre. 

 


