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ACTA   nº 3 del  curs 2014-15 

  

Dia: 24-02-2015 

Hora: 17:30h. 

Lloc: Escola  dels Encants 

 

Assistents: 

Representants de les famílies: Jordi Sunyer i Esteve Tayleur. 

Representant de l’AFA: Albert Pineda. 

Representant municipal: Jordi Baró. 

Representants de Mestres: Ruth Vilela i Pilar Grau. 

Presidenta Consell Escolar: Agnès Barba 

Cap d’estudis: Noa Padín 

Secretària: Beatriz Morales 

 

Excusen la seva absència:  

PAS: Montse Boliart. 

Famílies: Sergi Blancafort. 

Mestres: Marta López. 

 

TEMES TRACTATS: 

1.Aprovació de l'acta anterior. 

2. Gestió econòmica: Mitjançant la comissió econòmica es va traspassar el resum 

de l’exercici 2014 i es va revisar conjuntament amb l’Agnès Barba, l’Albert Pineda 

i la Beatriz Morales les dades del resum i del pressupost d’enguany. Es va 

acordar que aquest any dins del pressupost es comptabilitzaran les sortides dels 

infants i es realitzaran tres actes d’arqueig per anar quadrant i traspassant els 

comptes amb la comissió econòmica.  
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3. Comissió de convivència: per tal de regular el tractament dels polls a l’escola, 

es realitza un protocol d’actuació. Aquest s’aprova en claustre i es dóna a 

conèixer en aquest consell. El contingut és el següent: 

S’avisarà a la família que el seu fill té polls  i que l’ha de venir a buscar per emportar-se 

l’infant a casa. (cas que aquell dia els sigui impossible recollir-lo haurà de quedar-se a 

casa a l’endemà, 24 hores sense venir) 

ALTRES ACTUACIONS 

 Constituir un grup d’ajuda/consulta per les famílies que tenen més dubtes. 

 Cartells plastificats, tipus DIN-A3 per avisar del “Dilluns Net”, col·locar-los els 

divendres i anar variant els llocs d’ubicació. 

 Animar a les famílies a informar de l’existència de polls, sempre des del respecte i 

l’anonimat. 

QUÈ PODEM FER A L’ESCOLA? 

 Teles de psico: 

o Treure-les durant un temps 

o Fer capses de teles, que tinguin un descans de 24 h per tal que si té polls 

morin. 

 Dramatització: Barrets, anar alternant  per deixar un descans de 24 h. 

 Repetir un dilluns i un divendres fora polls, i penjar al web i butlletí un enllaç a un 

vídeo explicatiu. 

4.Actualització PEC: s’informa d’aquesta actualització i s’aprova en aquest consell 

a data 24 de Febrer del 2015. 

5.Modificació horària: es traspassa la proposta horària pel curs vinent. De nou a 

dos quarts d’una i de dos quarts de tres a quatre. El motiu principal d’aquest és 

escurçar el temps del mig dia ja que pels infants es excessivament llarg. En Jordi 

Baró explica el marc legal dels horaris que marca el Departament d’ensenyament 

pel curs 2014-2015  i especifica que s’haurà d’aprovar com a màxim al maig. 

L’Albert Pineda exposa que  des de  l’AFA és demana que en la mesura possible, 

les famílies estiguin implicades en aquest procés.  L’escola ja ho té en compte i es 

proposa treballar-ho mitjançant els delegats. 
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6.Pre-inscripció i matrícula: en principi el curs 2015-2016 no hi haurà cap línia 

nova ni cap augment de ràtio. 

7. Obres edifici nou: s’explica que el material del paviment està pendent de que 

sigui de parquet a infantil i que l’empresa constructora pugui assumir-ne el cost. 

8.Precs i preguntes:  

L’Albert Pineda pregunta si l’equip directiu realitzarà tasques de tutoria i s’explica 

que en els propers anys la seva funció serà la de donar suport a les diferents 

comunitats, ja que els tres membres que formen part de l’equip directiu estaran 

cada un a una comunitats. 

També pregunta a demanda d’algunes famílies com gestionem els casos 

disruptius, i es comenta que els conflictes que vivim en el dia a dia els gestionem i 

regulem al moment. La resposta a aquesta demanda la poden donar els 

representants de les famílies al consell escolar a qui la sol·liciti. 

L’Albert Pineda proposa temes de criança, educació i dubtes entre famílies. Es 

proposa l’espai del cafè pedagògic per donar resposta a aquestes inquietuds. 

Es comenta el tema de les al·lèrgies a l’espai del mig dia del menjador. S’explica 

que s’ha fet un protocol amb  totes les mesures que calen i que el protocol 

establert te un compromís clar i ferm per evitar qualsevol contacte amb aliments 

que per intolerància o al·lèrgia els infants no poden provar. 

Sense més intervencions es tanca la sessió a les 20:41 hores 

  

Barcelona,  a 24 de Febrer de  2015  


