
 
 
 

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 27 DE GENER DE 2012 

 
 
 
Dia: divendres 27 de gener de 2012 

Hora: 16:45 

Lloc: Escola dels Encants 

Assistents: Laia Suau, Montse Caballé, Anna Gou, Mireia Porta, Laura Cardús, Alfred 

Santapau i Josep Maria Soro. Excusen la seva presència Roger Sardà, Roger Nierga, 

Marc Palau i Ivan Manero. 

 
1-Reforma de Glòries i construcció de l’edifici de l’escola: Obre la sessió en Josep 

Maria Soro, que explica que al matí el ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la 

retirada del pla de reforma de Glòries que el regidor d’Hàbitat Urbà havia presentat una 

setmana abans. Recorda que el projecte presentat i ara retirat ja havia generat dubtes 

sobre l'encabiment del CEIP en un nou espai multifuncional, sobre la circulació de 

vehicles en aquesta zona i sobre el calendari de construcció de l'edifici definitiu. També 

informa que ara s’ha de constituir una comissió formada per grups polítics i veïns per 

redefinir el projecte. En Josep Maria Soro també comenta que estem pendents que es 

concreti la partida pressupostària de l’Ajuntament per fer millores al pati i d’una reunió, 

el 3 de febrer, amb el regidor d’Educació i de Districte i amb el gerent del Consorci. 

Proposa que el mateix 3 de febrer a la tarda es convoqui una reunió per traslladar tota la 

informació al conjunt de les famílies. 

 
2-Novetats a Menjador,  Recerca i Innovació i Festes: La Laura Cardús explica que a 

Menjador estan treballant en una campanya de sensibilització per a les famílies per 

recordar els avantatges -pel que fa a la salut- de portar fruita per esmorzar. Comenta que 

la campanya també aniria acompanyada d’alguna acció que faci referència als berenars 

saludables. També volen proposar a l’empresa de càtering que estableixi un dia al mes 

en què el menú no tingui proteïnes animals. Explica que a la comissió estudien la 

possibilitat de comprar una liquadora per aprofitar la fruita que envia el departament 



d’Agricultura en el marc d’un conveni en el que participa l’escola. Finalment informa 

de la possibilitat de sol·licitar una beca del programa “Educar Menjant” de la Fundació 

Jaume Casademont. La Mireia Porta diu que coordinaran les comissions de Menjador i 

Innovació i Recerca per fer la sol·licitud. La Mireia Porta també explica que la 

Generalitat ha concedit a l’AMPA la subvenció de 500 euros que vam demanar al 

departament de Benestar i Família. Recentment, la comissió ha sol·licitat una ajuda que 

concedeix el Cercle d’Economia i ha presentat el projecte dels tallers de matemàtiques  

que vam iniciar el curs passat als Premis Baldiri Reixac. També treballen en un projecte 

d’emprenedoria a l’escola amb l’objectiu de presentar-lo al 22@ i ja han fet contactes 

amb escoles europees amb la intenció de participar el curs vinent en un projecte 

Comenius de la Unió Europea. Recentment, dos membres de la comissió van fer una 

sessió adreçada a les mestres sobre la utilitat de les tablets a l’aula i el seu aprofitament 

per a usos docents. Finalment, la Mireia informa que s’està elaborant un document breu 

que recolli l’essència del projecte de l’escola i la seva base teòrica –basat en el dossier 

que vam presentar al Premi Marta Mata- per facilitar-lo a les famílies de l’escola i 

també a aquelles que vindran al febrer a les jornades de portes obertes. Se’n farà una 

edició més acurada per utilitzar-lo amb institucions, empreses o persones de l’àmbit 

educatiu que visitin l’escola. També s’està elaborant un CD interactiu que recopili tota 

aquesta informació. L’Alfred Santapau explica que la comissió de Festes treballa en 

l’organització del Carnestoltes que se celebrarà a l’escola el 16 de febrer. Aquest any, la 

temàtica escollida és el circ. Al llarg d’aquella setmana es faran activitats paral·leles. 

Informa que s’ha hagut de fer la celebració un dijous perquè el divendres 17 i el dilluns 

20 són festius a l’escola. Això comporta l’anul·lació de l’activitat de piscina que fan els 

dijous alguns alumnes de P5.  

 
3-Grups de pares/mares músics i pares/mares manetes: En Josep Maria Soro explica 

que a proposta de l’escola s’han constituit aquests dos grups en els que participen les 

famílies. En el cas del primer, es pretén que la música tingui preséncia a l’escola 

malgrat que ara mateix no hi ha cap mestre/a especialista en la matèria. El segon grup, 

el de manetes, s’ha constituit per fer front al problema que representa que el Consorci 

d’Educació no assumeixi feines senzilles però necessàries (instal·lar prestatges, petites 

reparacions…) fruit de les retallades de la Generalitat. 

 



4-Alumnes nous un cop començat el curs: En Josep Maria Soro informa que en les 

últimes setmanes s’han produit tres baixes d’alumnes que han estat cobertes amb tres 

altes procedents de la llista d’espera. S’acorda demanar a la direcció de l’escola 

informació puntual cada vegada que hi hagi canvis d’aquest tipus. Més encara si algun 

moviment provoca un augment de ratio en alguna aula. 

 
5-Preparació de les jornades de portes obertes: Aquest curs es fan el 21 i 22 de 

febrer. De cara a aquests dies, la comissió de Recerca i Innovació està treballant en un 

document que recolli l’essència del projecte pedagògic per repartir-lo entre les famílies 

que vindran, i Comunicació té l’encàrrec d’un vídeo per mostrar com és un dia a 

l’escola. S’acorda fer una crida als pares i mares de les comissions per acompanyar les 

famílies noves durant el seu recorregut per l’escola.  

 
6-Representació a la junta de la FaPaC: S’aprova per unanimitat que en Josep Maria 

Soro accepti l’oferiment que li ha fet el president de FaPaC Ciutat de Barcelona, Enric 

Llurba, per renovar el seu càrrec a la junta de la Federació de Mares i Pares com a 

vocal. L’elecció definitiva es fa en l’assemblea que la FaPaC Ciutat de Barcelona 

celebra al CEIP Jovellanos el 28 de gener. 

 
7-Torn obert de paraula: La Montse Caballé comenta la necessitat d’estudiar amb 

l’escola alguna actuació per mirar de resoldre el problema dels polls, que persisteix a 

l’escola. També exposa la conveniència de començar a pensar en la planificació de les 

dues setmanes del juny programades com a jornada intensiva per coordinar les activitats 

de piscina i anglès que es fan de dilluns a dijous. També es posa sobre la taula la idea 

d’una mare, que proposa comprar i instal·lar un canviador per a nadons. S’estudiarà la 

proposta amb l’escola. 

 

Barcelona, 6 de febrer de 2012 

 


