ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DE PARES/MARES DELEGATS/DES DE CURS
DE 10 DE NOVEMBRE DE 2011
Assistenst:
Escola: Antoni Soriano, director. Mònica Palao, secretària. Carme Barragan, cap d’estudis.
Delegats: Anna M.Mas, Rosa Redondo, Aina Canovas, Belen Martínez, Llorença Calvet, Esther Neira,
Francesc Roura, Mònica Brugué, Mar Alonso, Núria Aparicio, Verònica Moreno
AMPA: Núria Aparicio
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funcions dels delegats/des segons el Reglament de Règim Intern
Informació del Pla de Centre.
Quota de material i sortides curs 2010-11: balanç i estat de comptes
Quota de material i sortides curs 2011-12: balanç actual i propostes de gestió
Obres
Altres

RESUM DELS TEMES TRACTATS:
 Es fa lectura de l’acta anterior
1. Es recorden les funcions dels delegats (consultable a la web de l’AMPA) i es fan referències a
l’acta de la darrera reunió:
 Es recorda que enguany es faran tres reunions de delegats, una per trimestre.
 S’anota que hi ha hagut famílies que encara no han signat la carta de compromís
educatiu. Ens comenten que aquestes famílies han estat avisades perquè retornin el
document signat.
 S’informa que en el Claustre de professors no es va aprovar la proposta d’estalvi de
costos plantejada per les mares/pares d’utilitzar aquests com a acompanyants a les
sortides, per evitar la despesa de monitors (hi ha haver un empat en les votacions). Tot i
amb això s’està fent un test amb els 1r i 2n en el trajecte setmanal cap a la piscina.
Valoraran resultats i replantejaran la votació en el segon trimestre. De moment està
funcionant molt bé.
2. Es fa un repàs general des aspectes educatius més rellevants del Pla de Centre d’aquest any. Per
aquell qui el vulgui consultar en detall s’annexa al correu juntament amb aquesta acta. Algunes
pinzellades:
 Es fa piscina a 1r i 2n dins de l’horari escolar.
 Continua el programa de socialització de llibres des de 3r fina a 6è
 Les colònies son a 2n, 4t i 6è.
 Aquest any s’ha afegit anglès des de P4.
 Es alumnes reben sessions d’educació vial a primària que es fan conjuntament amb Creu
Roja i Guardia Urbana.
 Existeix una coordinació amb els IES de la zona ( Albeniz i Pompeu Fabra): els alumnes
de 6è visiten els instituts i els tutors-coordinadors de l’escola tenen reunions prèvies
amb els mestres dels instituts personalitzades per a cada alumne. Aquestes reunions
també es fan un cop ha començat el curs com a seguiment.
 En tots els cursos ( des de P3 fins a 6è) hi ha sessions de reforç amb desdoblament de
l’aula dins de l’horari lectiu. Aquest any, a més, la Generalitat ha donat un pressupost

per un reforç fora de l’horari lectiu que el Claustre ha decidit aplicar a 3r (1h setmanal) i
des de 4t fins a 6è (2h setmanals). Els mestres avaluen els nens que ho necessiten i
sempre s’allarga l’horari amb autorització de la família.
 Es porta a terme el Programa Padrins lectors, amb molt bon acolliment de tots els
alumnes, que consisteix en que els nens de 6è ajuden als de 1r a aprendre a llegir.
2. S’informa que el 98% dels alumnes de l’any passat han pagat la quota de material de l’escola,
resultant uns 256€ no ingressats. Es manté el contacte amb els famílies que van ingressant poc a
poc.
S’informa que pel desviament en les despeses de l’any passat, degudes especialment als costos
d’autocars de la piscina de 1r i 2n, el resultat global de l’escola va ser un dèficit
d’aproximadament 3.400€.
3. Pel que fa al primer trimestre d’aquest curs, la situació respecte les quotes de material és que
resten per pagar aproximadament 40 famílies.
S’informa que al darrer Consell Escolar es va acordar que finalitzat el termini inicialment previst
pel pagament (les famílies que a 21-10 no havien pagat la quota van ser avisades que el termini
era fins al 4 de novembre), es faria una segona carta de recordatori seguida d’una trucada per
part de direcció. En cas que no es pagui la quota l’alumne no podrà fer les sortides
pedagògiques programades i se li farà saber el material que haurà de portar a l’escola.
4. El mateix dia de la reunió, 10-11-11, han estat finalitzades les obres fetes al lavabo de la 1a
planta de l’edifici vell.
S’informa de les diferents gestions realitzades per l’escola i per l’AMPA per demanar solucions al
problema del trànsit al carrer Jacinto Benavente, l’obertura d’una porta nova quan estiguin
acabades les obres dels pisos per la placeta que hi haurà al lateral i que el carrer Jacinto
Benavente sigui d’ús exclusiu pels veïns.
5. Altres temes tractats:
 S’informa que la Festa de Nadal serà el 12 de desembre al matí al Círcol Catòlic. Està
pendent de decidir però en principi es donaran 2 entrades per alumne i s’agruparan els
cursos fent 3 torns per poder donar cabuda a totes les famílies.
 Es pregunta pels criteris a l’hora de barrejar els cursos doblats i s’explica que són:
o equitatiu en edat (principis i finals d’any)
o equitatiu en sexe
o equilibrat acadèmicament
Es poden avaluar casos especials.




Es recorda el tracte amb la llibreria Saltamartí per la compra de llibres. Per cada compra
que es faci cal donar-se a conèixer com a família de l’escola Lola Anglada. En funció de
les compres que es fan en el nom de l’escola al cap de l’any es fa un obsequi a l’escola
en forma de llibres per a la biblioteca.
L’AMPA informa que la comissió de festes està preparant l’elaboració d’uns calendaris
de l’any 2012 mida din-A4 amb una fotografia de cada classe de l’escola per vendre’l al
desembre. Amb els diners que s’obtinguin es compraran jocs educatius per a cada
classe com a celebració de l’arribada dels reis d’Orient a l’escola. La propera setmana
començaran a fer les fotografies de les classes. Divendres dia 11 sortirà una circular
informativa.

Badalona, 10 de novembre de 2011

