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Curs 2017-2018 

Acta de Delegats 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data Hora  

        1                                29/11/17                             14:30h  
 

Caràcter Lloc 

Ordinària                                    Sala de mestres    
 

 

Persones assistents  

 

Equip directiu i de coordinació:  

Agnès Barba, directora. 

Noa Padín, cap d’estudis. 

Míriam Fernández, secretària. 

Dolors Grau. Mitjans 

Sonia Martinez. Petits. 

Marta Lopez. Grans 

 

Comunitat de mitjans 

Bea Beza. Chronos 

Valeria Suarez. Chronos 

Maria Franch. Batecs 

Ester Jimenez. Pitagores 

Anais Tarrago. Bateca 

Txell Nicolau. Landart 

Queralt Prats. Landart 

Marta Rull. Gaudim 

Laia. (jordi). Tretzevents. 

Anika (Noa). Gaudim 

Jordi Sust. Afa 

Altres: (indicar càrrec) 

 

 

Comunitat de Petits 

Josep Fusano. Art 

Natàlia Arqué. Art 

Victor Pablo. Fer i Desfer 

Marta. Construccions 

Cristina Huguet . Llum i ombres 

Gloria. Llum i ombres 

Natalia Garcia. Construccions 

Joan Benet. Comunicació 

Maria Fernanda Cervantes. Natura 

Elena Porrà. Natura 

Nuria Hernández. Joc simbòlic.  

Comunitat de Grans 

Miquel. (Ruben). Creamat. 

Ana (Saúl). Cosmos. 

Anna V (Julia R). Disseny 

Helena (Leo). Cosmos 

Agueda (Ayla). Babel 

Alberto (Iker). Bios 

Mare (Sol). Temps moderns  

 
Persones que s’excusen d’assistir-hi  

 
Cata. Afa (petits) 
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Ordre del dia 

1. Informacions generals tots junts.  

2. Segona part separats per comunitats. 

 

 
Desenvolupament de la sessió 

 

1. Benvinguda. Ens presentem tots, amb nom i lloc que ocupem com a 

delegats d’ambient o càrrec de l’equip. 

- Agnès dóna la benvinguda a totes les persones presents. 

1.1 DELEGATS 

S’expliquen les funcions dels delegats. Tenim un document que regula quines 

són les funcions. En cas que alguna família tingui un conflicte o qualsevol 

qüestió amb un mestre concret, cal que aquest es dirigeixi directament al 

mestre en qüestió, en cas de no trobar solució, hi ha una coordinadora de 

comunitat, i en última instància hi ha un membre de l’equip directiu a 

cadascuna de les comunitats.  

Els delegats son un enllaç per les comunicacions entre famílies i escola, però 

mai tenen funció de recollida de qüestions personals entre les persones que 

treballem a l’escola i les famílies dels infants. 

La via de comunicació dels delegats amb la resta de famílies, és la llista de 

difusió, i sobretot el correu electrònic. Aquestes son les recomanacions i 

acords des del Consell Escolar, a proposta de les famílies que en formen part, 

tot i que si un ambient/grup decideix utilitzar un altre via haurà de fer-ho per 

consens de totes les famílies d’aquell ambient. Per utilitzar la llista de difusió 

cal que tots els participants tinguin gravats al telèfons dels delegats (que son 

els que envien les notificacions) si no és així, no els rebran. Les funcions 

principals son les comunicacions entre l'escola i les famílies. Establir el llistat 
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de voluntaris per les sortides. Notificacions ràpides, organització regals de 

Nadal... D'aquest darrer tema acordem mantenir-nos com cada any i que així 

pugui participat tothom que vulgui. A la reunió de delegats decidim fer una 

recollida a nivell de comunitat per tal de fer-ho extensiu a tots aquells que 

formen part de cada una de les diferents comunitats, petits, mitjans i grans. 

D’aquesta manera els obsequis es reparteixen entre mestres, personal de 

neteja, voluntaris, gent de pràctiques, monitors de menjador... ). 

 

1.2  PETICIÓ DELEGATS I FAMÍLIES CURS 2016-2017 

El curs passat l’equip de delegats van proposar, i fer arribar a l’equip docent 

una petició de les famílies, que demanaven una xerrada per l’acompanyament 

als infants. L’escola va contactar amb l’Espai Bes (Barcelona Espai 

Supervisió), i juntament han plantejat un taller diferent per a cada comunitat.  

S’envia un correu electrònic als delegats amb la informació d’aquestes 

xerrades que es van programar per a que ho comparteixin amb les altres 

famílies del seu ambient i veure si com a comunitat es valora adequat i troba 

la manera de cobrir les despeses.  

 

1.3 CALENDARI 

Tot i que ja apareix al calendari de l’escola, així com les sortides i resta 

d’activitats es recorda que farem una reunió de delegats al trimestre. La 

propera serà el 28 de febrer, i la del tercer trimestre el 25 d’abril. Aquest curs 

seran en el mateix horari, i per comunitats. A la propera trobada, ens reunirem 

directament per comunitats.  

 

1.4  BUTLLETÍ  

El butlletí és el mitjà de comunicació que utilitza l’escola per passar les 

informacions, comunicacions i peticions a les famílies. 
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EL butlletí es gestiona per una empresa que contracta i paga l’escola. El 

servei contractat inclou el control de l’obertura del correu electrònic del butlletí, 

i aquest és aproximadament el 60% de la comunitat, que no vol dir de lectura. 

És molt important que tothom el llegeixi i s’assabenti de tot el que passa o 

passarà a l’escola i les necessitats que hi ha. Si alguna persona no rep o 

guarda el butlletí, aquest es pot consultar en el web de l’escola. Allà es van 

penjant tots.  

Es decideix que sovint hi ha qüestions importants que de la vida a l’escola que 

passen desapercebudes per a força famílies. Amb la intenció de fer visible 

amb un altre recurs i espai aquestes informacions, utilitzarem un espai de la 

cartellera per penjar coses rellevants, serà el taulell d’anuncis importants. 

Caldrà fer-ne difusió per a que les famílies el consultin.  

 

1.5  JORNADA CONTINUADA 

En les tres comunitats ha sortit el tema de la jornada escolar.  

Com a escola exposem que els cursos 2011 i 2013 es va fer un debat que 

finalment no va arribar a cap consens.  Si aquest curs les famílies volen 

entomar aquest aspecte, ha de ser liderat per les pròpies famílies.  

 

2. Separats per comunitats. 

Comunitat de Petits: 

- Sortides: les sortides no son relaxades, són bastant estressants. 

L’espai és el que tenim, també demanem responsabilitat. O que els 

germans grans baixin als ambients de petits per descongestionar. 

Demanem que recordin a les famílies el canvi de sabates.  

- Pàrquing de bicis i patinets: El consorci ens informa que estan fent 

les obres de la llar d’infants i llavors el pàrquing desapareix i haurem de 

trobar una solució per veure com poden fer les famílies per venir a 
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buscar als infants en bici. També veuen problema en on poden deixar 

els cotxes dels germans petits. S’ha d’ubicar alguna zona al jardí per 

ubicar aquests patinets o cotxets. S’està barallant aquesta opció. El 

pàrquing de bicis serà a fora. Es proposa un tancat provisional pel tema 

bicis amb una cinta d’aeroport. No tothom està d’acord amb aquesta 

opció ja que es pensa que millor totes les bicis a fora i no unes si o unes 

no, més que res per la seguretat dels infants.   

- Barana de vidre del primer pis. Demanen si és l’alçada adequada de 

seguretat. Informem que efectivament l’alçada compleix la normativa, 

això ja ha estat consultat al consorci, als arquitectes que van fer les 

obres i a l’empresa executora, però que tot i buscarem la normativa per 

facilitar-la a les famílies.  

- Política: Algunes famílies (molt poques) demanen neutralitat i que 

l’escola no es posicioni a nivell polític. Per algunes hem mostrat suport 

a la independència i per a altres ens hem posicionat massa poc, en 

ambdós casos s’han sentit poc identificats. L’escola, que està formada 

per persones diverses (mestres i famílies) s’ha posicionat a favor de la 

democràcia, a la llibertat d’expressió i al respecte dels drets humans, en 

cap cas ens hem posicionat políticament. Comentem com a equip 

docent que ja ens havia arribat una proposta de recollir la nacionalitat i 

el país d’origen de cada infant o la seva família i que traslladem el 

treball de les nacionalitats als ambient d’atles i cosmos. 

 

Comunitat de Mitjans 

Repassem els temes que volien tractar. 

1) Twitter i fotos de nens. Comentem que ara les notícies que surten afecten 

tota l’escola, que el que surt de comunitats ja es fa al bloc amb la seguretat 

que comporta. Els delegats no aporten cap informació  al respecte i les 

sembla bé la política utilitzada per publicar les notícies. 

 

2) Caos a les sortides (16h)/Tema sabates i espai abrics. Preguntem 
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quines solucions poden aportar i diuen que no veuen massa bé el tema 

penja-robes, però si els trèiem els penja-robes cal que   les betes estiguin 

ben cosides i alguna delegada comenta que es farà difícil aconseguir això i 

tampoc serà garantia que estiguin ben penjades.  Totes compartim que 

l’espai amb tants infants es fa difícil de gestionar sobretot aquells armaris 

que s’han de compartir amb dos ambients.   Tot i així posarem el nom als 

casillers per tal de facilitar l’endreça. 

 

3) Hi ha la percepció de que es fan poques matemàtiques. Comentem que 

aquest any s’ha fet tot un ambient específic de mates i que algunes tardes 

també dediquem a fer específicament treball matemàtic. Les delegades 

comenten que els sembla bé el que fem i que també ens podríem queixar 

que es fa poca música per exemple.  

 

4) Trànsit a extraescolars y acollida (en alguns casos no es fa 

acompanyament dels nens durant el caos). Aquest tema s’ha de tractar bé 

des de la comissió d’extraescolars, però el que hem fet com escola és 

intentar que totes les famílies signin un full perquè els infants puguin sortir 

puntual de l’ambient per anar sols a l’activitat, ja que ells durant el dia 

circulen sols i lliurement pels espais de l’escola. 

  

5) Una inquietud sobre l’obra de teatre que fan els de 2n i 3r.  

Comentem que és un taller decidit i organitzat per dues mestres de l’escola 

i és exclusiu pels infants de 3er pel tema de ratios ja que sinó no podríem 

donar resposta a la demanda. Farem 3 obres, una per trimestre. 

És diferent de les obres que decideixen els infants de manera espontània a 

l’estona de lliure circulació. 

 

6) Tractament de temes polítics: Volien saber no tan si  es tracta o no, sinó 

com. Expliquem que ho hem tractat basant-nos amb els sentiments, en 

com ens sentim, i recollim totes les opinions i emocions dels infants. No 
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sabem i no compartim no abordar aquests temes que ens envolten a dins 

l’escola, perquè considerem que é simportant fomentar l’esperit crític dels 

infants dins un marc d erespecte per totes les idees i posicions. 

 

7) Polls: quan hi ha una infestació  a un ambient en concret la tutora o el 

tutor  avisa als delegats tot i així saben que és una lluita perduda que no 

només afecta a la nostra escola. Les famílies diuen que ja hem fet moltes 

actuacions i hem provat moltes actuacions (setmana prou polls, avisar als 

delegats, penjar informació i imatges al butlletí abans d’un pont, revista per 

les famílies,...). Però compartim que hem de seguir intentant-ho. 

 

Extra: 

Els delegats d’un ambient ens comparteixen un suggeriment d’una possible 

acció per visibilitzar la voluntat de l’escola de transmetre que tot els infants, 

independentment del posicionament polític de les seves famílies, són 

mereixedors del "dret d'estimar i ser estimats". La idea és fer unes 

banderola de paper amb la forma de persones agafades de la mà, cada 

una amb una bandera diferent (catalana, espanyola, europea, francesa, 

basca, de Madagascar, britànica, ucraïnesa, russa, argentina, romanesa, 

sueca, etc., amb la voluntat d’incloure totes les nacionalitats, i especialment 

aquelles que estan representades a l’escola. 

Descartem aquesta proposta perquè el tema de les nacionalitats ja ho 

treballem a l’ambient d’Atles, el respecte per totes les posicions i creences 

es té com un pilar d’escola i s’aborda a les converses i creiem que hi ha 

moltes persones que senten que els representa diverses banderes a l’hora, 

tenim famílies que no senten que els representi cap en concret i en tenim 

d’altres que possiblement la bandera que els representa no estaria 

contemplada  i per tant es faria difícil entomar-ho amb aquesta imatge. 

Agraïm però les propostes constructives que ens arriben de les famílies. 

 

 

mailto:escoladelsencants@xtec.cat


 

 

C/Consell de cent, 558-560 - 08013 Barcelona - T: 93 231 73 33 – escoladelsencants@xtec.cat 

 

Comunitat de Grans 

-  DRIVE Una de les preguntes que va sorgir era la seguretat i control hi 

havia en la utilització de "tablets" ordinadors i Drive a l'Escola. L'Escola ens 

explica que tots els dispositius tenen el control parental, per tant, no es 

poden visitar pàgines inapropiades per part dels infants. Els nens i nenes 

han de demanar permís per utilitzar els dispositius i se'ls pregunta que 

faran El DRIVE és una plataforma que utilitzen les escoles. Als infants se'ls 

facilita una adreça de gmail perquè puguin accedir. Aquest compte gmail 

no el poden fer servir com a compte de correu a l’ús, des d'aquest compte 

no es poden enviar mails privats, només és per ús acadèmic. Durant 

aquesta xerrada veiem que el grup de 4art no hem rebut cap informació 

sobre l'ús d'aquesta plataforma i l'Escola diu que ens farà arribar informació 

pel butlletí. Les famílies hauríem d'acompanyar als infants quan utilitzen el 

DRIVE a casa i veure que en fan un bon ús. El curs passat van venir els 

Mossos d'Esquadra a l'Escola a fer una xerrada sobre els infants i internet i 

van assistir només 5 famílies. Una d'elles hi era a la reunió i va informar 

que va ser molt interessant. Si hi ha famílies interessades, estaria bé 

comunicar-ho als delegats de grup, els quals ho comunicaran a l'escola per 

tal d'organitzar una nova xerrada. PER TAL DE REFORÇAR LA 

INFORMACIÓ ELS DELEGATS HAURAN DE REENVIAR-HO PEL 

SISTEMA DE COMUNICACIÓ QUE TINGUIN A L'AMBIENT  

- VACUNES. És un programa general, que es realitza a totes les escoles, 

és per un acord entre Sanitat i el Consorci, on l'escola no té participació 

enl’organització. L'Escola rep uns documents que facilita a les famílies i 

actua com a intermediari, però no té res a veure. És decisió de cada família 

decidir si vol o no vacunar els seus fills i filles. L'Escola no s'ha posicionat 

en criteris a favor o en contra de l’administració de les vacunes, però vist el 

gran número d’infants que en van fer ús, entenem que per a la majoria de 

famílies resulta còmoda aquesta activitat. Nosaltres valorem com molt 

positiu l’acord entre departaments, ja que és una mesura que ajuda en 

casos de segregació i d’inclusió.    
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- MATEMÀTIQUES. Quan s'arriba a aquest punt apareix el terme 

desconfiança, es parla que les famílies no tenen clar quins són els 

objectius a assolir pels seus fills abans d'acabar 6é i no tenen clar si 

arribaran. L'Escola diu que penjarà a la WEB el currículum perquè les 

famílies el puguin consultar. L'Escola ens diu que per fer operacions de 

qualsevol tipus a casa amb els infants primer haurem de mirar els tutorials 

penjats al web, que no els ensenyem amb el sistema clàssic per què 

s’ensenya una mecànica sense comprensió i els dificulta l'altre 

aprenentatge.  

- PROVES DE 6è. L'Escola ha posat dues dates durant el curs per fer un 

assaig amb els infants de 6é de les proves que hauran de realitzar al juny. 

Com des de 3er no han fet cap prova més es farà perquè es familiaritzin. 

La primera serà el 12 de desembre i la segona al 2on Trimestre. Seran 

similar a les oficials i seran de les 4 matèries Anglès, Matemàtiques, Català 

i Castellà. Aquestes proves també serviran a l'Escola per veure com anem.  

- VIATGE FINAL DE CURS 6è. Els nens estan organitzant juntament amb 

l'Escola el seu viatge de final de curs, durant la reunió ens comuniquen que 

tenen diverses opcions i han de triar una entre tots. El primer punt que han 

treballat és el viatge, un cop el tinguin decidit juntament amb els infants 

treballaran la forma d'aconseguir diners per subvencionar el viatge. Les 

accions volen que surtin d'ells i les pensin, treballin i desenvolupin plegats. 

L'Escola ens diu que si les famílies tenen pensat altres accions, els sembla 

bé, que es creï una comissió de pares (conviden a tota la comunitat de 

grans a participar-hi) que paral·lelament a les accions dels infants recullin 

diners. 
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Acords 

-Es proposa que abans d’escollir els delegats, tothom tingui el document de drets i 

deures de delegats. S’enviarà cada inici de curs mitjançant el butlletí, aquest 

document, per tal que abans de la reunió de famílies, tothom n’estigui informat i 

així, en aquests reunió es pugui decidir qui serà el delegat/a d’aquell curs. 

 

-Es demana que quan s’aconsegueixen les peticions que es fan al racónet de 

necessitats, d’alguna manera les famílies rebin el feed-back de que s’ha 

aconseguit.  

  

- Pel que fa al butlletí, es demana que el Racó de necessitats, que surti a la part 

principal/inicial del butlletí, ja que apareix a la part de sota, i no se li dona la 

importància que té. Així com també que s’indiqui per a quin ambient va destinat.  

 

 
 
 

 
Temes pendents  
 

 

 

 

La directora de l'escola, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/secretària, 
estén aquesta acta. 

El secretari / La secretària                                                                                             Vist i plau     La directora, 

Miriam Fernández   Agnès Barba 
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