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ACTA   nº  4     del  curs 2016-17 

  

Dia: 18 d’abril de 2017 

Hora: 17:30 h. 

Lloc: Escola  dels Encants. 

 

Assistents:  Equip directiu: Agnès Barba(directora), Miriam Fernández(secretaria)  

Sector de mestres: Montse Boliart, Mireia Puig i Marta López.  

Sector pares: Jordi Sunyé, Rosa, Steve.  

Ajuntament: Jordi Baró 

Excusen la seva absència:  Noa, Pilar, i Dolors del sector de mestres per estar 

de colònies.  

- Blanca del sector alumnes. 

- Montse Caballé. 

 

Ordre del dia: 

1.  Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior 

2. Presentació secretària de l'equip directiu i renovació. 

3. Preinscripció 2017 

4. Regulació pressupost econòmic 2017 

5. Projecte Fem un Jardí 

6. Calendari i horaris curs 17/18 

7. Protocol de comunicació entre escola i famílies 

8. Precs i preguntes  
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TEMES TRACTATS: 

 

1. S’aprova per unanimitat l’acta anterior. 

 

2. Es presenta la nova persona que serà la secretaria de l’equip directiu, així 

com també s’informa que l’equip directiu format per l’actual directora i 

actual cap d’estudis es renova per un nou mandat de 4 cursos. 

 

3. Preinscripció 2017. S’han creat 5 escoles noves a la ciutat de Barcelona, 

de cara al proper curs, dos a la dreta de l’eixample amb 5 línies. Es 

pensava que amb aquesta oferta hi hagués menys demanada, però no ha 

estat així. Pel que fa als instituts, hi ha hagut una pujada de la demanda. 

Estem en un moment de canvi també pel que fa als instituts. 

Les preinscripcions que s’han tramitat com a primera opció: 

o A P3, n’hem tingut 95 preinscripcions. 

o Per a P4 i P5 unes 40 preinscripcions. 

o Per a la primària unes 40 preinscripcions.  

 

4. Pel que fa a la regulació pressupost econòmic. En Jordi des de 

l’ajuntament ens demana es mantingui informat al consell de l’estat dels 

comptes i de les trameses que s’efectuïn posteriors a l’auditoria.  

Dos pressupostos, un per menjador i un altre per la resta de despeses.    

Es manté la quota de material de cara al proper curs de 270€. De totes les 

escoles de l’eixample que han notificat les quotes, s’ha fet una mitjana i les 

quotes van entre els 250 i 260€.  

De cara al proper curs totes les famílies pagaran la quota en dos 

domiciliacions. Una al juliol i una altre al gener.   

En relació al tema de colònies, de cara al proper curs també es farà en dos 

pagaments, un a l’octubre, com a reserva de plaça pels alumnes i  per a 

poder pagar la bestreta, i un altre al març (sempre que les colònies siguin 
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al tercer trimestre). Així quedaran tots els pagaments més repartits al llarg 

del curs. 

 

5. Projecte Fem un Jardí. El projecte sorgeix des d’un inici amb la intenció de 

dur-lo a terme aquest curs, segon any d’estar en l’edifici definitiu. Tot i que 

hi ha un grup de treball en el que participen membres del claustre, s’han 

tingut en compte les aportacions dels infants, dels monitors de menjador i 

de tot l’equip pedagògic, s’està fent difícil treballar-ho.  S’ha intentat fer-ho 

amb les famílies, però dels 5 pares/mares que inicialment es van apuntar, a 

l’última reunió només van venir dues persones.  

Es parla de la possibilitat de fer una jornada de “manetes” i dur a terme 

algunes de les tasques plantejades.  

S’informa que hi ha dues noies de pràctiques que estan fent un projecte pel 

jardí i que desenvoluparan una part d’aquest, sempre amb l’ajuda i 

col·laboració de les mestres i també dels infants.  

Rosa Llop comenta que de vegades en aquests  casos si s’ha de pagar, 

fer-ho per tal que es pugui tenir, i no deixar-ho de fer perquè no hi ha gent 

que s’hi involucri.  

 

6. Calendari i horaris curs 17/18.  Tot i que encara no ha sortit la convocatòria 

oficial, ens posem d’acord en l’horari de l’inici dels infants de 3 anys, l’horari 

escolar i els dies de jornada intensiva. Ens afegim a dies de lliure disposició 

que es recomani des de  consell escolar municipal. De cara al proper curs, 

mantenim el mateix horari que tenim actualment, de 9 a 12:30 i 14:30 a 

16h. El consell escolar està d’acord, i en consell escolar permanent es 

ratificarà el calendari definitiu de cara al proper curs.   

 

7. Protocol de comunicació entre escola i famílies. Aquest punt s’incorpora a 

l’ordre del dia a proposta de la Rosa i és bàsicament per parlar de la 

comunicació entre pares dels grups i delegats. No es valora de manera 

positiva la comunicació de what’s app, que tot i ser molt ràpida és poc 
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oficial. Rosa proposa que les comunicacions es facin bàsicament via mail, i 

que a través del telèfon es facin com a llistes de difusió, d’aquesta manera 

els números de telèfon són privats i solament el delegat, que esdevé 

administrador en té constància i rep respostes. El consell ho valora 

positivament per unanimitat i de cara a la propera trobada amb delegats en 

farem traspàs.  

 

 

8. Precs i preguntes.  

- Un pare ens explica el cas d’un infants que sembla que fa sol els viatges 

d’anada i tornada a casa i que està molta estona sol a casa. Des de 

l’escola es va aprovar que a partir de 4t poden marxar sols de l’escola 

prèvia autorització de les famílies.  No hi ha cap normativa que reguli quan i 

com els infants poden venir sols de casa a l’escola. Tot i això fem palès 

que si hi ha temor d’alguna cosa, s’hauria d’esbrinar qui es aquest infants, i 

llavors veure si es detecta alguna situació de manca d’acompanyament per 

part de la família per a fer-ho saber a serveis socials. 

- El proper consell escolar està programat pel proper dijous 6 de juliol a les 

15:30, tot i que possiblement es canviarà el dia.  Es demana que en haver-

hi un canvi no sigui dimarts.  

 

Sense més intervencions es tanca la sessió a les 19:45  hores 

  

Barcelona,  a  18 d’abril de 2017 
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