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ACTA   nº 2 del  curs 2014-15 

  

Dia: 16-12-2015 

Hora: 17:30h. 

Lloc: Escola  dels Encants 

 

Assistents: 

Famílies: Sergi Blancafort,  Jordi Sunyer, Roger Sardà. 

Representant de l’AFA: Albert Pineda. 

Mestres: Ruth Vilela i Pilar Grau. 

PAS: Montse Boliart 

Directora: Agnès Barba 

Cap d’estudis: Noa Padín 

Secretària: Beatriz Morales 

 

Excusen la seva absència:  

Representant municipal: Jordi Baró 

Famílies: Esteve Tayleur 

Mestres: Marta López, Inmaculada Serrano. 

 

TEMES TRACTATS: 

 

1. Vist i plau acta 11-11-2014. 

S’aprova per unanimitat l’acta del primer Consell Escolar. 

2. Procés de construcció d’escola nova. 

S’explica com evoluciona el procés de construcció de la nova escola, els 

arquitectes, l’empresa i el Consorci asseguren que a finals de juny ens entregaran 

les claus i que podrem fer el trasllat de manera tranquil·la.   

Hem pogut intervindré en el disseny de la nova escola, però hi ha aspectes que 

bé per normativa, per requeriments propis de l’espai o per decisió de les 
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administracions són innegociables. Enguany tenim un gran repte en haver de 

dissenyar ambients i espais nous per la comunitat dels grans i  per haver de 

reformular part dels ambients ja existents. 

L’escola serà una gran oportunitat per millorar les característiques dels nostres 

ambients, però perdem molta qualitat del nostre espai exterior, ja que serà molt 

més petit i amb menys possibilitats. 

Cada mes fem, com a mínim,  una reunió de seguiment de l’obra amb tots els 

agents que hi intervenen. Els infants també ens estan ajudant en el projecte de la 

nova escola. 

 

 

3. Plantilles i concurs de trasllat. 

 

La nostra escola en la actualitat solament té 3 places cobertes per propietaris 

definitius, la resta de mestres estan en comissió de serveis. Enguany hi ha 

convocat concurs de trasllat a nivell estatal per a tots els centres públics, el 

concurs serveix per proveir mestres amb destinació definitiva a una escola 

determinada.  En el nostre cas han sortit 6 places vacants per al concurs de 

trasllat. Aquestes places sempre són ocupades per mestres que concursen i que 

sean adjudicades a aquells mestres que tenen més punts d’entre els que l’han 

demanat. I aquí sorgeix el nostre problema, ja que això obligaria a que 4 de les 

mestres que actualment formen part de la nostra comunitat educativa serien 

desplaçades forçoses, ja que el seu lloc de treball l’ocuparia un definitiu que 

hauria guanyat la plaça. Estem molt a gust treballant junts i ningú desitja canvis de 

destinació. 

Aquesta problemàtica es dóna en la majoria d’escoles públiques de nova creació, 

per això juntes hem traslladat al Consorci la decisió de formular una proposta a la 

baixa amb el convenciment que serà tinguda en compte. 

Confiem que ens permetin mantenir el nostre equip pedagògic. 

 

4. Estructura de les comunitats del proper curs. 
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El proper curs tindrem complerta la comunitat de petits (set grups d’infants de 3, 4 

i 5 anys), i sense completar la de mitjans (5 grups de 6 i 7 anys) i la de grans (5 

grups de 8 i 9 anys).  

 

5. Tasques de  les comissions i grups de treball 

 

Es defineix l’estructura organitzativa per a que la comissió d’obres organitzi tot el 

procés de disseny, creació i muntatge de la nova escola. 

  

6. Torn obert de paraules 

S’explica que tenim noves sortides pendents d’aprovar per la comissió permanent. 

Sense més intervencions es tanca la sessió a les 19:10 hores 

  

Barcelona,  a 16 de Desembre de  2015 

  

   

     


