
PLENARI DE PARES/MARES DELEGATS/DELEGADES DE CURS 2010-2011. 10 de novembre de 2010 

Assistents: 

Direcció de l’escola: Antoni Soriano 

Secretaria de l’AMPA: Mar Alonso 

Delegats: 

Llorença Calvet (P3A), Mònica Brugué (P3B), Luis El Bounyari i Miquel Ruiz (P4A), Francesc Roura 
(P4B), Rosa M. Redondo (P5), Núria Aparicio i Loli Navarro (1r), Mireia Ballus (2nA), Sílvia 
Manresa (2nB), Núria Garcés (3r), Anna M. Mas i Marina Martínez (4t), Ana Pazos (5è) i Susana 
Román i Montserrat Serra (6è). 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Funcions dels delegats 
2. Activitats programades per aquest curs 
3. Obres pendents de Ca l’Arnús 
4. Programa “Art a l’escola” 
5. Eleccions Consell Escolar 
6.  ALtres 

ASPECTES A DESTACAR: 

1. Respecte a les funcions dels delegats, es remet a la informació que trobareu al blog de 
l’AMPA (http://ampalolaanglada.wordpress.com/category/delegats/) 

 
2. Respecte a les activitats programades per aquest curs, ens han comentat que hi ha un Pla 

de Centre que detalla la previsió del calendari de reunions. Comenten que les mares del 
Consell Escolar en tenen còpia i en demano una per conèixer les dates aproximades 
previstes de les diferents reunions dels òrgans de govern. Tan bon punt m’ho enviïn ja us 
ho faré arribar.´ 
En aquest sentit s’anota que quan els pares tinguem algun tema que vulguem que es parli 
al Consell es pot fer via el delegat o directament via correu al Director. 
A la pròpia reunió ja s’anoten els següents aspectes per ser tractats a la propera reunió 
del Consell Escolar: 

 Tickets mejador: problemàtica de que les dues escoles vagin amb tiquets 
diferents i de que s’hagin de comprar un mínim de 5 tickets. 

 Mosquits a Ca l’Arnús: cal fer alguna acció davant ajuntament perquè faci accions 
de neteja de basses i altres mesures per reduir els mosquits. 

 Les persianes de l’escola gran: l’altre dia va caure un tros de persiana sobre un 
nen (no es va fer mal però cal vigilar-ho).  

  
3. Les obres de la 2a fase de l’escola de ca l’Arnús començaran el 10 de gener i s’allargaran 

fins al 17 de juliol. S’ha demanat que a partir de l’1 de juliol ja es pugui iniciar el trasllat 
perquè sinó no hi hauria prou temps. 
La 2a fase és una escola de primària d’una sola línia. Això suposaria un problema d’aules 
el curs que ve doncs faltarien 4 aules (dels 4 cursos amb 2 grups que hi haurà). S’ha 



discutit sobre el tema però en qualsevol cas s’ha anotat que abans de Nadal vindrà a 
l’escola el delegat de la Generalitat a presentar el projecte global i aportarà la solució. 
Un company delegat ens explica que de fet el dia 2 de novembre es va signar un Acord de 
Govern que atorgava ja pressupost per la construcció d’una tercera fase que seria la que 
aportaria les aules de tota la segona línia (de P3 a 6è). Aquesta fase està ara pendent de 
licitació.  
El mateix company aporta que des de l’escola es faci un contacte previ a les eleccions per 
deixar constància d’aquests temes recentment aprovats. 
Es parla també del protocol de l’institut escola. Però això ja us ho vaig detallar fa un 
temps en un correu específic. Res més enllà del que ja sabem. El cas del Lola Anglada esta 
inicialment programat pel 2014 però recordeu que això és sols un projecte i que amb el 
canvi de govern no es pot assegurar res.  
 

4. EL Programa “Art a l’escola” és un programa pel que l’ajuntament feia audicions i teatre a 
les escoles de forma gratuïta. Les reduccions de pressupost d’aquest any fa que això 
s’hagi reduït considerablement i ja sols faran una audició adreçada a primer i una a sisè. 
A la darrera Assemblea de Directors d’Escola es va decidir fer una sèrie d’actes de rebuig, 
i en reunions amb la Federació d’AMPAS es van preparar un manifest, una carta a 
l’alcalde i altres propostes per protestar no sols en el sentit d’aquest programa sinó 
també en molts altres com les retallades de recursos i de mestres, els nous horaris, la 
finalització de les subvencions per activitats esportives en altres instal·lacions com les 
pistes de Can Ferreter, etc  
Demà a les 18:30 hi ha una nova reunió de directors i federació. El Toni (el director) 
demana que algun representant dels pares l’acompanyi però en principi no ha sortit cap 
voluntari. En aquest sentit si a algú li fa gràcia d’anar-hi per veure què es cou, si us plau 
feu-m’ho saber al més aviat possible. 
 

5. Al tauler d’anuncis de l’escola hi ha la informació sobre les properes eleccions als 
representants dels pares al Consell Escolar. Cada 4 anys es canvien els representants i 
aquest any toca a 3 ser renovats. Si  voleu presentar candidatura podeu fer-ho fins al 25 
de novembre. Les eleccions son l’1 de desembre. 

 
6. Altres temes que han sorgit: 

 
Aquest any les colònies estaran obertes a tots els cursos (tradicionalment sols eren a 2n i 
4t). Les organitzarà l’AMPA per la setmana blanca. També oferirà casal pels que no 
puguin o vulguin anar de colònies. Es faran a dues cases Mas Banyeres i LA Granja. Demà 
han de fer-nos arribar la circular via escola. 
 
Per la festa del divendres en principi avui ja han passat circular. Tanmateix especificar que, 
els que aporteu algun pastís, o galetes, etc  si ho voleu portar al matí cap problema i sinó 
a les 15:30 que és quan comencen els actes AMB LA PARTICIPACIÓ DELS PARES.  
 

Badalona, 10 de novembre de 2010. 


