
 

 

C/Castillejos, 180-184 - 08013 Barcelona - T: 93 245 61 28 – escolacartagena@xtec.cat 

 

 
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, Sergi Blancafort 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. 

PAS: Montse Boliart. 

Secretària: Beatriz Morales. 

 

Excusen la seva absència:  

Mestres: Marta López. 

 

TEMES TRACTATS: 

1.Aprovació de l'acta anterior. 

S’aprova 

2.Càrrecs directius curs 15/16. 

S’informa que pel proper curs entoma la secretaria la mestra Inma Serrano i que 

la mestra Beatriz Morales deixa el càrrec directiu per motius de gestió familiar. 

 

3.Preinscripcions. 

S’informa al Consell Escolar que a l’escola dels Encants s’han realitzat 95 

inscripcions. S’han hagut de fer deu grups extraordinaris. A l’Eixample es fan a les 
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escoles, Auró i Ramon Llull. Es realitzen augments de ràtio a P.3 (26 places per 

grup)a l’eixample, a Gracia, Sant Andreu, a les Corts i a la Font d’en Fargas.  

 

4.Revisió estat econòmic de l'escola 

L’escola està a l’espera que siguin ingressats 5.500€ del premi Participa. Es 

comunica que l’escola està estalviant per tal d’encarar les despeses del proper 

curs. 

 

5.Calendari i horari escolar 15/16 

 

Períodes de vacances: 

23 de Desembre al 7 de Gener de 2016 

19 de Març al 28 de Març de 2016 

Jornada Intensiva a partir del 6 de Juny de 2016 

Dies de lliure disposició: 

2 de Novembre 

7 de Desembre 

8 de Febrer 

13 de Maig. 

Entrada diferenciada per als infants de 3 anys: 

La primera setmana de l’inici del curs 

 

S’explica tot el procés del canvi d’horari escolar, realitzat amb els delegats i 

delegades dels ambients i l’enquesta realitzada per Doodle amb un resultat de 

214 sobre 348. 

Els representants dels pares, que formen el consell escolar, arran les dues cartes 

rebudes per part de dues famílies on s’exposen dubtes, ens demanen 

explícitament  l’aclariment per part de l’equip de mestres.   

 Es vol matissar que: en el punt número 4 de la carta adreçada a les famílies sobre 

l’horari lectiu del curs vinent, quan es parla d’un resultat “pràcticament inexistent” 

fa referència a la comparativa entre les famílies que actualment fan ús de l’acollida 

o activitat extraescolar i les que ho necessitarien per al curs vinent. 
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Es procedeix a la votació: 

9 vots a favor  

1 abstenció  

1 no participació. 

 

En aquest sentit el representant municipal Jordi Baró manifesta que no recomana 

la votació i es manté al marge d’aquesta votació fins que no es desplegui la 

normativa que regula l’horari del proper cursdel proper any. 

 

Queda aprovat l’horari De 09:00h a 13:00 i de 14:30 a 16:00h  

 

 

6.Escola nova i trasllat. 

Es comunica que el representant d’obres del Consorci, Joan Canals, es mostra 

molt atent i sensibilitzat amb les necessitats particulars de la nostra escola. Se’ns 

explica que l’escola estarà acabada per Sant Joan. L’Empresa “Control” realitzarà 

les mudances.  

 

7.Regulació convivència a l'escola, les tardes al jardí. 

S’explica que l’acompanyament de les famílies fora d’horari escolar a les estones 

de jardí és massa relaxat i es cuida poc l’escola ja que l’espai i el material queda 

malmès i desordenat. També alguns ambients interiors no s’utilitzen 

adequadament i les famílies el fan servir per berenar. Actualment l’entorn del barri 

dóna resposta a poder gaudir de l’espai exterior i el proper any el jardí i la pista 

serà molt més reduït. 

S’acorda que s’encarregui a la comissió de convivència que realitzi l’estudi i la 

tasca de com explicar i apropar-se a les famílies per tal de conscienciar-les i 

poder canviar aquests hàbits. 

 

8.Aprovació sortides. 
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5 i 15 maig sortides museu blau i platja 4 i 5 anys 

7 de maig sortida Can Coll 3 anys 

14 de Maig parc de l’oreneta 4 anys 

15 de Maig Recinte de Sant Pau Gaudim 

15 de Maig MUHBA Cronos 

4 de Juny parc de l’Oreneta 3 anys 

22 de Maig Disseny up Biblioteca Josep Benet 2on 

5 de Juny 3r i 2on Parc Lúdic d’aventures Comarruga 

5 de Juny 1er platja de Vilanova 

Al mes de Maig sortides de proximitat 4 anys als Encants i al centre Cívic de Fort 

Pienc. 

 

9.Activitats extraescolars curs 15/16  

Aquestes seran: acollida de matí i acollida de tarda, Jocs marcials, Anglès, 

Basquet,. El proper curs 2015-2016 s’afegirà Iniciació Esportiva adreçada als 

infants de primer i activitat de futbol a partir de set anys. Bàsquet també passarà a 

ser una activitat que s’iniciarà amb set anys. Aquestes dues s’oferiran mantenint 

una mirada molt respectuosa i només d’entrenament i joc,  no pas  de competició. 

 

10.Torn obert de paraules 

La directora del Consell escolar, l’Agnès Barba,  vol transmetre al consorci 

mitjançant el representat Jordi Baró que les previsions d’inscripcions que estudia 

la delegació cara els propers anys sigui més ajustada a la realitat.  

I afegim que volem que el consorci, quan la línia de cinquè estigui oberta,  doni  

resposta d’institut nou per garantir la continuïtat educativa.  

 

Sense més intervencions es tanca la sessió a les 19:57 hores. 

  

Barcelona,  a 28 d’Abril 2015  
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