
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DE PARES/MARES DELEGATS/DES DE CURS DE 2
DE JUNY

ORDRE DEL DIA:

1. Funcions dels delegats/des segons el Reglament de Règim Intern
2. Carta de compromís educatiu
3. Quota de material i sortides pedagògiques, curs 2011-12
4. Quota de menjador, curs 2011-12
5. Calendari escolar, curs 2011-12
6. Horari escolar, curs 2011-12
7. Altres
8. 

RESUM DELS TEMES TRACTATS:

1. Es van recordar les funcions dels delegats recordant que els Plenaris són en realitat un òrgan de
comunicació de l’escola cap als pares i alhora d’informació i recull d’opinions dels pares cap a
l’escola.
En qualsevol cas No és un òrgan decisori, tasca que li correspon al Consell Escolar.

2. S’informa que juntament amb les notes de juny es farà entrega als pares de la Carta de
compromís educatiu. Aquest document, elaborat en el consens de tots els membres del Consell
Escolar, recull un compromís, tant de l’escola com de les famílies en 5 diferents aspectes de
l’educació dels nostres fills i filles:

a. Compromisos sobre els principis educatius del centre
b. Compromisos sobre la convivència i el respecte
c. Sobre la responsabilitat en l’evolució dels alumnes
d. Sobre la comunicació entre centre i família
e. Sobre els mitjans i els recursos

Aquesta carta de compromís ens arribarà signada pel Director i caldrà que la retornem a l’escola
signada per tots nosaltres, entregant-la a la mestra o bé mitjançant la bústia de l’escola.
Si algú vol consultar el contingut de la carta, els delegats disposem d’una còpia de mostra.
Tanmateix una delegada demana un aclariment sobre el Projecte educatiu del centre i el
Reglament de Règim Intern i s’acorda que a la carta es farà esment d’on es pot consultar.

3. S’informa que al darrer Consell Escolar es va aprovar un increment de la quota trimestral de
material que pel curs 2011-12 passarà a ser de 65� trimestrals (enlloc dels 60,00� d’aquest any).
S’estableix una forta discussió amb l’aportació d’algunes delegades clarament en desacord amb
l’increment.
La pujada es justifica per uns clars números vermells en els balanços trimestrals d’enguany i en el
fet que fa cinc anys que no s’incrementava la quota, quan els costos del dia a dia de l’escola s’han
incrementat considerablement per l’increment de preus.
L’escola anota que a banda de l’increment de les quotes es treballarà per la banda de la reducció
de despeses, fent que l’activitat de piscina que s’ofereix dins de l’horari escolar als cursos de 1r i
2n es faci a la piscina de Badalona i fent el trajecte d’anada a peu (i la tornada amb autocar) i
estalviar així en la partida d’autocars.
També en l’aspecte reducció de despeses s’aporta la proposta per part d’alguns delegats/des de
retallar en la partida monitors de les sortides, fent que siguin els pares que puguin, els que
col·laborin fent d’acompanyants.

4. El Director posa sobre la taula els preus rebuts per part de l’empresa Barna Lleure de cara a l’any
que ve, anotant que des de la comissió de menjador s’ha demanat un increment d’1 monitor de
cara al curs vinent. Barna Lleure ha fet dues propostes depenent de com acabi essent la jornada
escolar.

a. Si al migdia queden 2,5h per cobrir seria de�5,90�
b. Si al migdia queden 3 per cobrir�seria de�6,20�

Es procurarà que els dos menjadors (Infantil i Primària) tinguin el mateix preu.
Aquests números estant pendents de tancar i aprovar per part del Consell Escolar.

5. S’informa que el curs 2011-12 començarà el dia 12 de Setembre i finalitzarà el dia 22 de Juny.
Les festes de Nadal començaran el 23 de Desembre i finalitzaran el 8 de Gener.



La Setmana Santa començarà el dia 2 d’Abril i finalitzarà el 9 d’Abril.
Hi haurà 5 dies de lliure disposició encara pendents de decidir pel Consell Escolar. S’anota que
no es preveu fer-los seguits com si es tractés d’una setmana blanca perquè aleshores no es podria
fer cap pont en tot el curs.
Arribat el moment, en cas que s’aprovés jornada intensiva al juny començaria l’11 de Juny.

6. L’horari determinat per l’òrgan públic competent pel curs 2011-12 és de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a
16:30.
L’escola proposarà aquest horari sota els següents criteris:
� És un horari contrastat doncs és el que hi havia abans de la sisena hora.
� Pedagògicament és positiu doncs permet compactar més horari lectiu als matins, que és

quan se’n treu més profit, i tenint en compte que com més avança el dia menys atenció i
concentració dels nens i nenes, la finalització de la jornada mitja hora abans evita
distraccions.

Cal anotar també que el fet que l’alternativa de que la tarda sigui de 15:30 a 17:00 suposaria que
l’horari dels monitors de menjador seria de mitja hora més i per tant encareix el preu del menú.
Tanmateix, l’horari definitiu es tractarà al proper Consell Escolar. En aquest sentit els delegats es
comprometen a recollir les opinions dels pares i mares de les seves classes per tal que els
representats de les famílies puguin aportar al Consell la posició majoritària.

7. Es comenta el tema de la barreja de grups als cursos amb dues línies, que seran al finalitzar P5,
2n i 4t, coincidint amb els finals de cicle. Els criteris per fer-ho seran l’equilibri nens i nenes, les
edats (equilibri principis d’any-finals d’any), i el nivell acadèmic.
S’acorda que a partir de l’any vinent es farà una reunió de delegats cada trimestre. Els delegats
quedaran encarregats de recollir tots els aspectes que les famílies que representen vulguin tractar.
Finalment s’anota que s’obre la porta a tots els delegats a participar en totes les reunions que
l’AMPA realitza mensualment. L’AMPA també proposa que les reunions de delegats de cara al
proper curs tinguin una una frecuència trimestral, i així millorar la comunicació escola-pares.


