
Reunió de delegats – Escola Lola Anglada 
Dilluns 18 de novembre del 2013 a les 17:00h 

 
Ordre del dia: 

1. Funcions dels delegats/des segons la normativa del centre 

Es reparteix un full on s'especifiquen les funcions dels delegats extret del NOFC de 

l'escola. Aquestes funcions les trobareu al blog de l’ampa, entrant a l’enllaç 

2. Informació sobre el Pla de Centre, curs 2013-14: 

El Pla de Centre és un document que recull els objectius del centre. El podeu trobar al 

web d el’escola a l’enllaç: 

http://blocs.xtec.cat/elmespetitdetots/files/2013/01/pladecentre-Lola-Anglada-curs-2013-

14.pdf 

A final de curs aquest document es complementa amb la memòria, que especifica la 

consecució, i en quin grau, dels objectius establerts al Pla de Centre.  

Al marge dels objectius curriculars l'equip directiu informa de les següents 

especificitats: 

 Formació ILEC (impuls de la lectura): 
Es tracta d'una formació que realitzen tots els membres del claustre amb 
la finalitat de millorar la comprensió lectora de l'alumnat. S'estan fent 
programacions didàctiques per a aplicar-ho a tots els cursos. S'ha 
implantat fer 30 minuts de lectura diària a primària. De 9:00 a 9:30 tots els 
alumnes llegeixen (bé lliurement o amb alguna activitat diària). Es pretén 
fomentar el gust per la lectura. 

 Educació viària 
 

◦ Guàrdia Urbana: 

La Guàrdia Urbana fa activitats sobre l'educació viària al centre als 
cursos de segon, quart i sisè. A sisè, a més, organitzen dues jornades 
amb bicicleta. Una al Decathlon Montigalà en un circuit tancat al pis 
superior del pàrquing i una altra al passeig marítim al costat de l'Anís 
del Mono. 

◦ IES Pompeu Fabra 

L'institut organitza al curs de cinquè una activitat en dues parts: una 
primera al centre i una altra a l'institut, on munten un circuit de karts 
amb senyalització. Aquesta activitat conforma un crèdit de lliure elecció 
per als alumnes de l'institut. 

 

 Apadrinament lector 
Activitat adreçada al foment de la lectura on cada alumne de sisè 
“apadrina” un alumne de primer (dos si hi ha duplicitat de cursos) i una 
hora setmanalment l'ajuda a aprendre a llegir. Aquesta activitat fa que els 
alumnes de primer estiguin motivats per l'aprenentatge de la lectura i els 
de sisè adquireixin sentit de la responsabilitat 
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 Filosofia 3/18 
Activitat realitzada a tots els cursos, des de P3 fins a sisè. Es treballa el 
raonament lògic, l'esperit crític i demés funcions cognitives mitjançant un 
llibre de text (un conte). 

 Festes 
Les festes que es celebren al centre són les següents: 
- Castanyada 
- Santa Cecília 22/11/2013: es farà una actuació musical amb la 

col·laboració d’alguns pares 
- Nadal: la cantata de nadales es farà al Teatre Principal el dia 

18/12/2013 i en diferents torns:  
1er, 2ón 3er  ( aprox. 10:15 a 11:15) 

                             4art, 5è i 6è ( aprox. 11:15:12:15) 
   Infantil ( tarda) 
L’escola farà arribar a les famílies una circular amb aquesta informació i 
les entrades al teatre. 
 
- Dia de la pau: específicament els de 5è col•laboren amb altres escoles, 

activitat coordinada amb el Centre de Recursos Pedagògics de 
Badalona.  

- Carnaval 
- Sant Jordi  
- Final de curs.  

 
Nadal, Sant Jordi i final de curs són obertes a les famílies. 
S'informa de que l'escola compta amb una colla gegantera pròpia i s'insta 
a les famílies a participar-hi. 
Dimarts 3 de desembre, es participarà en una activitat conjunta amb 
l’Escola d’educació especial Llevant “ Dia europeu de la discapacitat” 

 Escola verda 
Aquest any s'ha obert la formació d'Escola Verda i l'escola s'hi ha apuntat 
per a ser-ho en un futur. Això implica prendre moltes decisions (moltes de 
les quals ja s'estan duent a terme) per a millorar el funcionament ecològic i 
sostenible de l'escola. 

 Dia de la fruita 
Els dimecres són el dia de la fruita i els alumnes han de portar fruita per 
esmorzar a l'hora del pati. 

 Deures 
Tot i no estar al pla anual s'informa del protocol dels deures dels alumnes: 

• P3 i P4 no tenen deures 

• P5 tenen una fitxa molt senzilla a la setmana (alguns pares informen 

de que aquesta fitxa no s'està donant). 

• Cicle Inicial (1r i 2n): Una fitxa a la setmana. 

• Cicle Mitjà (3r i 4t): Es vol fomentar l'hàbit diari d'estudi (uns 30' o 45'). 

Els deures els posa la tutora, per norma general els especialistes no 
posen deures. 



• Cicle Superior (5è i 6è): Tenen deures de totes les àrees amb 

normalitat i diàriament. 
 

3. Informació dels acords adoptats al Consell Escolar del passat dia 30 
d'octubre: 
 

• Romanent de la quota de material del curs 2012-13: 
Hi ha hagut un romanent de 8500€ que es gastaran de la següent forma: 

• 1500€ per al projecte de socialització de llibres (afegits als 1500€ 
que subvenciona el Departament d'Educació). 
• 600€ per a pagar el Teatre per a la festa de Nadal. 
•5200€ per a comprar material audiovisual, específicament pissarres 
digitals. Així tota la primària en disposarà. 
 

• Teatre de Nadal: 
Enguany la celebració del nadal es farà el dia 18 al Teatre Principal. 
Primària pel matí i infantil per la tarda. Es donaran dues entrades per 
família. 
Els alumnes d'educació infantil sortiran de l'escola a les 15:00 
acompanyats de mestres i monitors. L'acte comença a les 15:30 i té una 
durada d'una hora. A les 16:30 els pares recolliran els alumnes a la sortida 
del teatre. 
 
• Obres d'ampliació de l'escola: 
Les obres d'infantil han estat aturades tres setmanes per manca de 
material. 
El material necessari ja està a disposició de l'empresa constructora. El dia 
19 de novembre en Toni (director) té una reunió per a organitzar la 
rearrencada de les obres. Es faran fora d'horari escolar. 
Tenim el comprimís de la Generalitat de que el 8 de gener tota la primària 
començarà l'activitat a l'escola nova. S'ha de fer la mudança abans de les 
vacances de nadal. En Toni té una reunió el dia 25 de novembre al 
Departament per a organitzar-la. El director té molt clar que són les 
administracions les que han de fer la tasca més feixuga del trasllat, però 
es demana col·laboració de les famílies per fer caixes, però en Toni diu 
que esperem a després de la reunió per a saber com es farà. Ell enviarà 
un mail als delegats per a informar de tot. 
Menjador: Educació Infantil acabarà aquest curs amb el càtering ja 
contractat. S'estan valorant diverses opcions per a contractar l'empresa 
que portarà el servei de menjador de tota l'escola de cara al curs que ve. 
L'empresa que entri ha de mantenir l'actual plantilla.  
L’escola juntament amb la comissió de menjador està fent una tasca 
important de consensuar coses bàsiques a nivell educatiu, doncs fins ara 
al haver 2 centres, i ser equips i empreses diferents , hi ha diferents estils, 
i alhora poder fer un bon traspàs de cara al curs 14-15. Es vol buscar un 
projecte que fomenti el paper actiu de l'alumnat a l'hora de menjar. 



 
 

 Modificacions del NOFC (Normes d'Organització i Funcionament 
del Centre).  
La NOFC la podeu trobar al web de l’escola a l’enllaç: 
http://www.xtec.cat/ceip-lola-anglada-badalona/NOF%2016-4-2013.pdf 

 
Aquestes són els modificacions aprovades a l’últim Consell Escolar: 
 
• Només poden participar al projecte de socialització de llibres aquelles 
famílies que paguin la quota d'entrada i tinguin al dia tots els pagaments 
de la quota de material. 
 
• Les sortides puntuals per a realitzar una activitat curta al parc de Ca 
l'Arnús no seran considerades sortides pedagògiques sinó activitats 
d'entorn escolar. Això implica que no es requereix l'autorització constant 
de les famílies (tan sols la que es signa a l’inici del curs) i que no cal 
acomplir la ràtio d'acompanyants, amb el consegüent estalvi econòmic i de 
personal (contractació de monitors). 
 

 2n Mercat d'intercanvi:  
 

Es reparteix un full amb la informació d'aquesta activitat, que es realitzarà 
el diumenge 1 de desembre. Es fa una petita explicació: 
- Consisteix en substituir la compra pel troc, no hi ha diners i tothom pot 
dur el que no faci servir i canviar-ho per una altra cosa.  
- Es farà promoció a tota la ciutat, AMPA's, web, Tv, ràdio, cartells, 
revistes locals... 
- Es comunicarà als alumnes i als tutors perquè ho expliquin, també comú. 
Ampa - delegats - famílies (e-mails). 
- S’organitzaran jocs cooperatius i no competitius, taller de maquillatge. 
 

4. Altres temes que vulguin preguntar els delegats/des de pares i mares 
 

• Una mare diu que creu que els delegats haurien de tenir un paper més 
actiu i determinant a l'escola. L'equip directiu diu que tot i la normativa que 
diu que s'ha de fer tan sols una reunió els delegats ens podem reunir 
sempre que vulguem i si ho volem podem sol·licitar un espai de l'escola. 
 
• La mateixa mare demana més activitat al bloc de l'escola, ja que 
considera que no hi ha prou contingut ni informació sobre les activitats que 
es duen a terme a l'escola. L'equip directiu diu que el curs passat van 
rebre una formació sobre blocs i que ho volen aplicar però paulatinament, 
ja que el temps que es diposa per a fer-ho és molt limitat. Una altra mare 
observa que és una pena que sembli que a l'escola no es fa res quan en 
realitat es fan moltes activitats. Des de l'equip directiu també s'observa 

http://www.xtec.cat/ceip-lola-anglada-badalona/NOF%2016-4-2013.pdf


que nosaltres com a delegats som encarregats de transmetre aquestes 
informacions. 
 
• Una mare demana si es poden passar als pares les actes del consell 
escolar. En Toni diu que els membres del consell escolar les tenen. Una 
mare de l'AMPA diu que se'n fa un resum i es penja a la web de l'AMPA. 
El resum de l’últim consell escolar el trobareu a l’enllaç: 
http://ampalolaanglada.wordpress.com/category/consell-escolar/ 
 
• Es parla d'obrir la participació dels pares a les activitats escolars. 
S'observa que a la web de l'AMPA hi ha una graella on els pares s'hi 
poden apuntar especificant què podrien aportar a l'escola i aquesta en 
disposa segons necessitat. Trobareu aquesta graella a l’enllaç: 
http://ampalolaanglada.wordpress.com/category/recull-doficis-i-aficions-de-
pares-i-mares/ 
 
• La delegada de 5è B comenta que els pares i mares de la seva classe 
demanen perquè aquest curs no s'entreguen els controls per signar. La 
Cap d’estudis diu que l’any passat va deixar les proves “controls”, però 
que ho van valorar i enguany no les donaran ja que hi va haver molts 
problemes de diversa índole però que sempre es fa apuntar als alumnes 
les seves qualificacions a l'agenda i en tot cas els pares sempre poden 
demanar una reunió amb el mestre per revisar els controls. De tota 
manera s'observa que els exàmens son tan sols un indicador i la 
qualificació final d'una assignatura consta de molts més barems com 
l’actitud, la participació, hàbits,... que fan un seguiment de forma 
progressiva, el que fa que la nota dels controls no sigui l’única eina per a 
valorar l’evolució de l’alumne durant el curs. 
 
• S’ha traspassat una sol•licitud de fer un pàrquing de bicis i patins, i tema 
timbre escola infantil ( no se sent molt fort i costa que obrin a algú que 
vingui fora de l’horari d’entrades i sortides dels alumnes) 
 
Es tanca la reunió aproximadament a les 19:20. 
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