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Acta de Delegats (Comunitat de petits) 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data Hora  

        1                                27/11/19                           14:30h  
 

Caràcter Lloc 

Ordinària                                    Sala de mestres    
 

 

Persones assistents  

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

 
 Natàlia Garcia, delegada de Llum i ombres 
 Joan Benet i Tanit Frontera, delegades de Fer i desfer 
 Sara i Blanca, delegades de Joc Simbòlic 
 Jaume i Rosa, delegades de Comunicació 
 Carolina, delegada d'Art 
 Mireia Pons, delegada de Construccions 
 Les delegades de Natura excusen la seva absència 

 
Persones que s’excusen d’assistir-hi  

 
Desenvolupament de la sessió 

 

Aspectes tractats a nivell comú d’escola: 

 

Canvi de direcció: 

El curs 2019/2020 és un curs de trànsit, cobrint el darrer any del projecte de 

l'Agnès. 

Al desembre es presentaran els nous projectes de direcció (no educatius) al 

Consorci, l'Alba, la Míriam i la Susana presenten el seu projecte, però n'hi pot 

haver més. Les bases també sortiran al desembre. 

Al febrer/març es crearà una comissió amb representants de direccions d'altres 

centres, inspecció, mestres de l'escola i famílies de l'escola. Juntes escolliran el 

nou projecte per als propers quatre anys. 

 

T16: 

Tractarem el tema de la T16: és important que entre tots fem difusió, l’escola ho 

farà mitjançant el butlletí i demanem la col·laboració a les famílies delegades per 
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seguir treballant en la mobilitat sostenible i poder destinar la despesa que fa 

l’escola en títols de transport a  altres partides. 

 

Es recorda la importància i utilitat de disposar de la T16 per a tots els infants a 

partir de 4 anys. Serveix fins als 16 anys i té un preu únic de 35€ al moment de la 

primera emissió. "T-16. Targeta de transport públic" https://www.t-

16.cat/Publica/T12/Inicio.aspx 

L'escola intenta que les sortides de les comunitats de mitjans i grans siguin amb 

transport públic, perquè valoren la proximitat i les baixes emissions que s'emeten 

(els petits encara van amb autocar privat). Per això és important que tots els 

infants puguin dur la seva T16 a aquestes sortides: els dóna autonomia i abarateix 

costos. 

 

Aniversaris: 
Com a escola entenem que el tema al·lèrgies i sucre suposin un neguit per moltes 

famílies, però que les famílies que decideixin celebrar l’aniversari amb els 

companys d’ambient es sentin lliures de fer-ho, tot respectant els infants amb 

al·lèrgies i les indicacions als respecte recollides en el PEC i que hem difós de 

nou mitjançant el butlletí.  

 
L'escola considera que tothom ha de poder celebrar els aniversaris a l'ambient, 

tothom ha de poder dur pastissos sense sentir-se cohibit (en alguns ambients 

s'havia acordat no dur-ne per evitar excés de sucre o problemes amb al·lèrgies, i 

l'equip pedagògic es mostra dolgut perquè han pres la decisió de manera 

individual). Tothom ha de tenir la llibertat de portar pastís seguint la normativa 

exposada al butlletí número 237 de data 25 d’octubre, on s’indica el que es pot 

portar: pa de pessic, evitant cremes, xocolates, nates, etc. 

(https://www.escoladelsencants.cat/component/acymailing/archive/listing?Itemid=

149)   
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Puntualitat: 

Tal com ja es va explicar al butlletí de la darrera setmana de novembre i seguint 

acords del Consell escolar, a partir de desembre: 

 Comunitats de mitjans i grans hauran de pujar sols si arriben més tard de 

les 9h20 

 Comunitat de petits: el dia que comencen música a les 9h i arribin més tard 

de les 9h15, no podran entrar a l'aula i es quedaran fent lliure circulació 

amb infants dels altres ambients fins que els seus companys acabin i tornin 

al seu ambient. Els que tenen psicomotricitat es perdran l'inici de la sessió.  

 
És un esforç titànic i un desgast per a molts de nosaltres però cal seguir-hi 

treballant i vetllar per intentar el seu compliment. 

 

Entrevistes: 

Es poden demanar apuntant-se a les graelles que hi ha a tots els ambients, o 

parlant directament amb les tutores. En cas d'urgència enviant un correu a 

l'escola. 

L'entrada relaxada NO és per fer aquestes tutories, les mestres l'han de dedicar a 

la rebuda i acompanyament dels infants. 

 

Bicicletes i patinets elèctrics dels adults: 

Han de quedar fora de l'escola per seguretat. 

Es debat i planteja on s'han de deixar quan acompanyen als nens, tenint en 

compte que hi ha pocs emplaçaments per lligar-los a fora o per la por que alguns 

models puguin ser robats. No s'arriba a cap solució. 

 

També inquieta a algunes famílies que les bicicletes passin per la rambla dels 

Encants sense control ni moderar la velocitat. S'hauria de plantejar queixes al 

Consorci de manera conjunta per part de les famílies o a través de l'AFA, perquè 

a l'escola poc cas els fan. 
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Amb els delegats de la comunitat de petits es fa una proposta de col·locar uns 

pàrquings de bici, fent de frontera amb el “carril” bici del carrer Cartagena. Com a 

famílies, i com a Afa es farà la petició i demanda als estaments que siguin 

oportuns. 

 

Aspectes tractats a la reunió de la comunitat de petits 

 

Sortides:  

Alguna família ha plantejat que les sortides potser comporten complicacions per 

als infants més petits: són llargues i cansades. Demanen que siguin més 

senzilles. 

 L'escola respon que les sortides estan pensades perquè les pugui fer 

tothom i que les mestres no van tenir aquesta impressió. Pretenen 

fomentar el no sedentarisme i les vivències a diferents entorns.  

 La segona sortida del bosc la volien fer al mateix lloc que la primera, però 

com que van haver de canviar el lloc de la primera ja que el Torrent dels 

Colobres era tancat i van anar al Montnegre, amb arbres de fulla perenne; 

ara ho estan valorant.  

 

Sabaters: 

Hi ha un sabater de sabates perdudes al primer pis. 

Algunes famílies es plantegen la necessitat de fer el canvi de sabates amb tota la 

dificultat i temps que suposa. 

 L'escola respon que forma part de la normativa, perquè no duguin la 

brutícia de fora i vagin més còmodes. 

 No tots els infants es canvien les sabates per anar al jardí, però molts ho 

fan. Ho decideixen ells. 

 Al 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 

que a la planta 0 tenim els sabaters d'alguns infants de la comunitat de petits, i la porta 

d'accés és molt petita.  
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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. 

 

Cançons:  

Algunes famílies demanen tenir informació de les cançons que canten els infants 

per poder cantar amb ells. 

 L'escola té uns cançoners a cada ambient, però vol fer uns de nous. Hi 

estan treballant. 

 

Migdia: 

Es demana reunió amb l'equip de migdia per tractar temes i tenir retorn i 

informació. 

 Està previst fer una reunió per cada comunitat, ja s'ha fet la de grans, tot i 

que encara no hi ha data per a Petits, serà aviat. 

 

Aire entorn de l'escola: 

Ha sorgit un estudi amb els nivells de contaminació als centres escolars. 

 Se'n va parlar al Consell escolar i se'n fa un seguiment. Un pare de l'escola 

hi està treballant. 

 

Objectes perduts: 

El Daniel, el conserge, els intenta tornar als infants, però molts no tenen nom i per 

tant és difícil retornar-los. A la comunitat de petits hi ha un bagul d’objectes 

perduts a la planta 0, que recomanem aneu revisant. En acabar el trimestre tots 

els objectes que hi hagin es farà una donació. Ho comunicarem via butlletí, com 

sempre ho fem per a que les famílies tinguis marge de fer revisió. Els objectes 

amb nom d’infants de l’escola no es donen, sinó que es retornen al propietari.  
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Entrevistes amb les tutories: 

Les mestres disposen de 1h cada divendres per fer entrevistes, depèn de com es 

gestioni el temps es poden fer una o dues. En període d’avaluació no es fan 

entrevistes: a finals d'octubre, principi de gener i finals de maig. 

Cada curs és obligatori fer una entrevista per família, però en el cas que sigui 

necessari es pot fer més d’una, tant a petició de la tutora com de la família. Els 

infants que s’incorporen a la comunitat també en fan una a principi de curs. 

 

Programa fruites a l'escola de l'Ajuntament. Hi participen. Es debat si es podria 

fer un bol de fruita conjunta per a tot l'ambient. Aquest aspecte cal tractar-ho a la 

comissió de migdia, on tracten tots els temes alimentaris, i hi ha representació de 

famílies i mestres de les tres comunitats.  

 

Proposta perquè s'obri la porta per als petits 10 minuts abans i que les famílies 

puguin entrar. Per ara no està previst, consultarem la normativa i legalitat al 

respecte d’aquest tema.  

 

A consergeria hi podem trobar 2 documents: 

 Autorització per administrar medicaments (també el podem trobar al web) 

 Autorització per a recollides dels infants puntuals. En cas que tinguéssim 

una urgència i no l'havíem signat, hauríem d'enviar un correu a l'escola. 

 

Regals de Nadal:  

Ens demanen que no fem regals individuals, a l'escola hi participa tota la 

comunitat, des de la tutora fins la noia que neteja. Com a molt paneres de Nadal 

per a tots. 
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