
Reunió de delegats 22/01/2013 18:00h 

Assistim uns 11 delegats + un representant AMPA + director + cap d’estudis. Petites notes del 

que es va parlar: 

1) Primer punt de l’acta les funcions dels delegats. Adjunto el paper que ens van donar i 

que es va llegir i repassar. 

2) Segon punt de l’acte. El Pla de centre: 

a. El Pla sencer està disponible a la web de l’escola 

b. Es comenta el tema piscina de 1r i 2n i es recorda que es va a peu i torna amb 

autocar. Si plou també es va amb autocar. 

c. La reunió de principi de curs a Primària es fa un cop començat el curs 

d. Sociabilització: fa dos anys que no es reben els ajuts i per tant expliquen que 

volen buscar opcions alternatives per falta de subvenció. S’ha creat una 

comissió a nivell d’escola per analitzar-ho. Es genera debat (educació sense 

llibres, amb llibres digitals,...) i s’aporta per part d’una mare si el sobrant del 

pressupost anual de l’escola es pot adreçar al programa. La cap d’estudis s’ho 

anota per comentar-ho a la comissió. 

e. Es comenta l’efecte de les retallades sobre l’Atenció a la diversitat. Un exemple 

seria que ja no es té aula d'acollida pels nens nouvinguts que comencen a 

l’escola amb el curs ja iniciat. 

3) Aquest any amb el sobrant del pressupost  (aprox 8.000€) s’han comprat 3 pissarres 

digitals  (d'uns 2000€ cadascuna. Deixant uns 2000€ per a qualsevol imprevist que 

pugui sorgir durant el curs), segons aprovat en Consell Escolar. Això deixarà ja els 

cursos de 2n a 6è amb pissarres. L’objectiu és arribar a baixar fins a infantil. També  

s'ha comprat una quarta pissarra electrònica que s'ha col·locat a l'aula d'anglès/musica 

i que s'ha comprat amb uns diners destinats a aquest ús que s'han rebut del 

departament d'educació de la Generalitat. 

4) Als Altres temes s’exposen: 

a. Que algun dels vídeos del concert penjat a la web no es pot obrir directament. 

b. Que a alguns cursos d’infantil no arriba la comunicació al pares quan hi ha 

casos de polls. S’anoten avisar a les mestres corresponents perquè segueixin el 

protocol i passin les circulars pre-definides en aquest cas. 

c. Hores de visita amb els pares  la tarda. S’anota que no és possible doncs son 

hores  lectives (amb nens) i que les hores de permanència (sense nens) son 

únicament de 12:30 a 13:30. Es genera debat amb les excepcionalitats. 

d. Sobre ampliar els cursos amb colònies (s'ha demanat colònies per al curs de P5 

ja que aquest també és un curs de final de cicle), aquest dijous hi ha intenció 



de parlar-ho al Claustre. Tanmateix s’exposen ja inconvenients com la 

predisposició d’algun sector del Claustre, el fet que no es paguen, i d’altres. 

e. S’expressa el desgrat pel que va passar amb el concert de Nadal i es genera 

força debat al respecte. L’escola aporta arguments econòmics i pedagògics. 

Respecte als pares hi ha opinions diverses, pares contents pel fet que es fes a 

la pròpia escola i altres que  no els agradava tant. 

f. El Director expressa el seu escepticisme respecte que les obres de l’escola 

finalitzin al setembre. Han demanat nova reunió amb Generalitat i 

Ajuntament. 

g. A Infantil hi ha tornat ha haver robatoris. Han pres 3 ordinadors però estan 

assegurats. 

 

Cap a les 8:15 s’aixeca la sessió. 

 


