
Resum 3r cafè tertúlia divendres 02 de juny de 2017 

Equip directiu-Vocals/delegades de totes les clases 

A partir del curs 2017-18 s’incorporarà dins el projecte d’escola la figura del delegat de classe 
representat pels alumnes de 4rt. Acordem que s’unifica la figura de vocal-delegat de classe  en la 
figura del “DELEGAT/DA” per evitar més confusions. Així doncs, de cara al curs vinent als cafés 
tertúlia s’incorporaran també els alumnes. 

L’escola comença valorant molt positivament aquestes trobades doncs  tots som escola, els nens, 
els mestres, els monitors, el personal de serveis i els pares i mares. És una estona que 
comparteixen amb les famílies i que els serveix per reflexionar i aprendre. Per a les famílies 
aquesta estona en que ens obren les portes és molt important doncs ens tenen en compte ja que 
podem expresar les nostres opinions i les nostres inquietuds, com a representació de grup 

L’escola segueix amb un repàs dels punts comentats en l’anterior trobada. 

- Comenta que s’ha de seguir treballant en l’autonomia de P3 desde casa i ajudar-los posant
calçat de velcro p.e. tot i que ha millorat pel fet que els pares no els entrin fins a l’aula. 
I que degut a les baixes dels Mestres ha faltat una persona per les entrades dels més 
petits. 

- Han sol.licitat una persona de reforç per P3.
- S’obre la porta a les hores en punt.
- La Generalitat cobrirà la despesa de quan es va a Can Jofresa.
- No es pot posar res que faci vela a la reixa, l’Ajuntament ho ha prohibit. L’escola farà una

activitat a començament de curs que consitirà en que els alumnes escriguin un desig en un 
tros de tela que penjaran de la reixa i això servià per dissimular una mica l’interior de 
l’escola. Però no ho taparan per complet. 

- Els Mestres segueixen anant a fer el cafè al bar del parc i no hi ha hagut cap aldarull.
- No han pogut estudiar com fer que el blog no sigui tant obert. I comenten que va bé per les

noves inscripcions doncs moltes famílies l’han consultat per veure què es fa a la nostra 
escola. 

- La Generalitat ha demanat a l’escola que els faci arribar la llista de material esporiu
que necessitem pels alumnes de primària a veure què hi poden fer. Escola comenta que 
demanarà taules de ping-pong, xarxes de bádminton, voleiball, cistella de corfball…a veure 
què s’aconsegueix. 

- Fang quan plou: l'escola ha enviat fotos a qui correspon de com queda el pati d'enfangat
quan plou, per tal que busquin solucions, com ara drenatge, canvi de sorra, caminet 
asfaltat. No està aprovat. AMPA i escola insistiran perque estigui 
solventat al setembre. Al igual que tallar la gespa. 

- No es comenta si es posarà música cada dia a les entrades com es va dir.
- No hi haurà, de moment, el mòdul de 30m2 adicional com es va demanar.
- A l’escola es treballa cada dia l’educació emocional, l’empatia, el foment del respecte i

l’educació en valors. Feina que també ha de començar des de casa. Arrel del projecte de 
El Bitxu, els alumnes tenen la taula del respecte per resoldre conflictes i dialogar on poden 
expressar els motius del seu comportament i com s’han sentit. A primària fomenten el 
respecte entre companys mitjançant el reforç positiu i de grup. El grup que té mes punts 
verds al finalitzar la setmana pot gaudir de 5 min extres de pati. 

L’escola demana molts voluntaris per la festa de l’aigua. 

P4 i Primer no tenen comentaris del grup classe. Tothom està content amb com ha anat el curs, 
les tutores i els Mestres. Es comenta que els projectes lliures van molt bé, els alumnes disfruten i 
aprenen molt. Es demana que se’n facin més durant el curs. Es comenta que es fan poques 
excursions i l’escola explica que no només es fan sortides de dia sencer amb els diners de 



sortides sino que també inclou totes les activitats que es fan fora o dins de l’escola, com les 
sortides al teatre o les activitats relacionades amb el projecte lliure. I que precisament som de les 
escoles que més fem amb els pocs recursos que tenim. La sortida al zoo s’ha cancel.lat i se’n fan 
d’altres de més interessants i lúdiques. Tot el que es fa s’intenta posar al blog.  

P3: demanen si poden fer un llistat dels voluntaris fixes que passen per les classes. 

P5: comenten que les famílies dels alumnes que no han anat de colònies no estan d’acord amb 
que durant el mes anterior se’n parli a diari. Escola comenta que anar de colònies és positiu i que 
entra dins el projecte de l’escola per tant se’n seguirà parlant. La decisió d’anar o no anar de 
colònies és individual. 

Segon: felicita a l’escola pel projecte de la volta al món i a l’AMPA per la festa multicultural. 
Demanen que es torni a estudiar la possibilitat de fer matiners a les 7:30, no es va aprovar en 
consell escolar. També demanen si es pot sol.licitar que ampliin l’horari d’aparcament de la zona 
de càrrega i descàrrega per la recollida d’extraescolars. L’AMPA ja ho ha sol.licitat i estem 
esperant resposta, així mateix l’AMPA estem mirant opcions per facilitar l’aparcament i que les 
famílies no aparquin a dalt de la vorera doncs els cotxets amb bebés no hi passen i han d’anar 
per la calçada. També demanen la construcció de la pista esportiva i l’AMPA presentarà un 
projecte per sol.licitar-ne la construcció al procés de particpació ciutadana d’enguany. També 
comenten si es pot parlar amb el Pau Vila per què els alumnes que fan basket puguin entrenar 
allà doncs al Sta. Eulàlia no són canastes de minibasket. Es comenta que es mirarà pel curs 
vinent doncs l’Eina ja ha signat l’acord amb l’IES Sta. Eulàlia. 

Tercer: pregunten si la tutoria d’inici de curs també serà quan hagi començat el curs i l’escola 
comenta que sí per que així els Mestres ja coneixen una mica als alumnes. També demanen si 
poden saber el nom de l’aula de 4rt i escola comenta que els alumnes ho sabran a l’inici de curs. 
Les obres de les aules de 4rt estan molt avançades. ja están acabades. 

L’escola ens explica la nova distribució de l’escola: 
Mòduls de 3r a 6è de primària: 
Les aules de 4rt tenen la mateixa mida i distribució que les aules de 3r. 
Es manté la sala de l’AMPA 
Es manté l’aula de música o de desdoblaments 
Hi haurà un espai pel material de neteja 
Hi haurà un WC més. 
Hi haurà la biblioteca 

Mòduls de P3 a 2n de primària: 
La biblioteca de l’escola es trasllada d’on és ara a baix. A dalt hi haurà les biblioteques d’aula i els 
carros. 
L’aula d’anglès anirà on és ara la biblioteca. 
L’espai del conserge i l’aula d’anglès passaran a ser la sala de Mestres. 
S’amplia el menjador que farà forma de L, ocupant la sala de Mestres. 

L’escola ha sol.licitat al departament que s’ocupin del trasllat que fins ara feien els Mestres. Fins 
el 15 de juliol no sabran la plantilla definitiva però s’intenta que hi hagi continuitat. Intenten que el 
grup de primària i el d’educació infantil sigui un grup cohesionalt i per això els alumnes fan moltes 
activitats conjuntes: alumnes de primer explicant els esmorzars saludables en anglès, els padrins 
de P3 són els alumnes de 3r…Els alumnes tenen com a referent l’adult, no busquen 
exclussivament el tutor o tutora, molts Mestres poden donar clases a infantil i primària.  

Les delegades de classe felicitem a l’equip directiu per la molt bona feina i les millores que han 
realitzat aquest curs. Agraïm que ens escoltin i que poguem participar en l’escola dels nostres 
fills. És una escola oberta a la participació i  al diàleg, per això sentim que formem part de 



l’escola. 

Sabem que estimen i cuiden cadascún dels alumnes de l’escola i que en tot moment fan el que 
creuen millor. I així ens ho fan saber. Només cal veure als nens i nenes al matí quan el Josep Mª 
obre totalment la porta, sembla el toc de sortida doncs tots comencen a córrer cap a les classes. 


