ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 10-12-2010
Data: Divendres 9 de Desembre 2010.
Lloc: Escola dels Encants
Assistents: Sergi Blancafort, Susanna Boya , Montserrat Caballé,
Anna Gou, Marc Palau, Josep Maria Soro, Laia Suau, Alfred Santapau,
Dani Vilaró.
1- Gestions per la construcció de l’escola: En Josep Maria Soro
explica que el dia 30 de novembre el ple del Districte de
l’Eixample va aprovar inicialment el Pla Especial i de Millora
Urbana (PMEiMU) per reqüalificar el solar on s’ha de construir
l’edifici definitiu de l’escola. En el ple va intervenir la directora
de l’Escola dels Encants, Agnès Barba, que va agrair el treball
fet per l’àrea d’Urbanisme. També va mostrar la decepció de la
comunitat educativa perquè el planejament reserva poc espai
en el futur per a equipament públic, el que hipoteca l’objectiu
del centre d’esdevenir institut-escola. Per aquesta raó, es
decideix presentar al·legacions al pla. Tenint en compte que el
PMEiMU va sortir publicat al Butlletí Oficial el 7 de desembre, el
termini per presentar al·legacions –que és de només un mesfinalitza el 7 de gener. La comissió d’obres ja ha buscat
assessorament extern per a la redacció del paquet
d’al·legacions. L’objectiu és que s’hi sumin el màxim d’agents
possibles del nostre entorn. S’acorda igualment l’establiment de
contactes amb els grups politics amb representació a
l’ajuntament per fer-ne un seguiment quan el pla arribi al
consistori per ser aprovat definitivament.
2- Estudi del calendari de les accions en matèria de
formació: Es farà un calendari amb tots els cursos proposats
per l’Ajuntament i les xerrades per repartir-lo.
3- Proposta per redactar el Reglament de Règim Intern: El
Sergi, la Montse i l’Anna es reuniran per fer un esborrany del
Reglament de Règim Intern (RRI) que posarem en comú com a
molt tard en la reunió de la junta del mes de febrer.

4- Acord, ratificat al Consell escolar, per acceptar la jornada
intensiva: L’Anna Gou, repersentant de l’AMPA al consell
escolar, explica que no va ser necessari votar la jornada
intensiva, perquè estava inclosa en el calendari escolar que va
rebre el vist-i-plau durant el curs passat, i ja llavors l’escola la
va sol·licitar al Consorci. S’acorda redactar un comunicat que es
passarà a totes les famílies perquè coneguin com s’ha portat el
tema i quines gestions ha fet l’AMPA.
5- Comunicació escola-delegat-AMPA: Es fa pal·lesa una altra
vegada la indefinició de les funcions dels delegats de classe.
S’acorda parlar-ne amb la direcció per consensuar quin paper
ha de jugar aquesta figura. També es demanarà a la direcció
millores en la comunicació amb les famílies.
6- Reunió camí amic: L’Ivan Manero explica que l’ajuntament
preveu tirar endavant unes millores en voreres, en la
senyalització i en els elements de seguretat a diferents indrets
del barri de Sagrada Família, entre ells al carrer Castillejos. Se
li demana que traslladi als responsables del Camí Amic la
necessitat d’introduir canvis en la senyalització i en la
freqüència semafòrica per aconseguir una reducció de la
velocitat dels vehicles que circulen per l’avinguda Diagonal en el
tram del costat de l’escola.
7- Projecte famílies col.laboradores: L’Ivan Manero també
explica que hi ha projecte d’ajuda entre famílies. Es penjarà la
informació al taulell d’anuncis de l’AMPA.
8- Torn obert de paraula: Com que no n’hi ha es dóna per
tancada la reunió i es procedeix a redactar l’acta.

Barcelona, a 17 de Desembre de 2010

