
Resum 2n café tertúlia entre els delegats de classe i la dirección de l’escola, 
09/03/2018. 

 

L’escola comença preparant el café i unes galetes delicioses. 

Ens fan un breu resum de l’estat dels punts que van quedar pendents de resolució del 1er café 
tertúlia del passat 2 de desembre de 2017. 

- Puntualitat sortides 3r i 4t: ha millorat una mica 
- Lavabo pels mestres als mòduls de 3r i 4t: es fa una assemblea amb els alumnes i els 

mestres i s’acorda que es treurà un lavabo de nens que serà pels mestres. Ara hi ha 
dos lavabos per les nenes, un pels nens i un pels mestres. 

- Es comenta que alguns nens tenen menys cura que les nenes, de la neteja i 
manteniment dels lavabos, un tema que s’ha de treballar des de casa tot i que l’escola 
també ho ha parlat amb els alumnes.  

- Pel que fa al recanvi de roba quan fan educació física: escola ens explica que és un 
punt que s’ha de treballar per què està dins del currículum. Els nens i les nenes es 
canvien separats. Es recorda que per evitar que es perdi la roba, tot ha d’anar marcat 
amb el nom (samarreta, tovallola, neceser, jaqueta xandall, bata…) i que es fomenti 
des de casa el ser responsables de les nostres coses. 

- Mobilitat: fins que no estiguin posats tots els mòduls de l’escola i per falta d’espai, no 
es pot posar un aparcabicis dins de l’escola. 

- Els alumnes de primària no volen jugar amb les xarxes ni les porteries perque s’han de 
muntar i perden temps de pati. Volen coses ràpides, es comenta que buscaran altres 
jocs i comentem que poden jugar a fer-se cases amb troços de tela, pinces de la roba i 
els arbres. L’AMPA té moltes teles. 

- Va haver un problema amb el futbol, els nens no deixaven jugar a les nenes. Van fer 
una assemblea i van acordar jugar a handbol. 

- Escola ens comenta que de tant en tant treuran les porteries al parc i jugaran a fora. 

Nous temes que ens comenta escola: 

- La taula de ping-pong la faran servir els alumnes més grans per què els de 1r i 2n la fan 
servir per seure, per menjar, s’hi estiren a prendre el sol… Que miraran de fer 
campionats pels alumnes més grans. 

- L’escola comenta de posar-la fixe al mateix espai on és ara per què al treure-la i posar-
la cada dia s’està fent malbé. 

- Ja tenien la canasta comprada i al demanar el permís al PAME/GENE per penjar-la els 
van dir que no es pot penjar res a les parets exteriors dels mòduls. 

- Miraran d’aprofitar l’espai entre els mòduls, els passadissos, per posar una canasta de 
peu i que puguin al 21 p.e. 

- Nova distribució de l’escola: els despatxos aniran a on és ara la sala de psico i el 
menjador será un gran quadrat, han demanat que la cuina sigui més gran. La sala de 
psico anirà on hi ha ara les aules de 2n i les aules de 2n aniran al pati de baix, on hi 
haurà 3r, 4t i 5è. El Monkey el posaran a la zona dels arbres i canviaran la font de lloc. 
El despatx del conserge també anirà a on és ara la sala de psico per poder controlar 
millor les entrades i sortide. L’AMPA ha demanat que la seva sala es posi a dalt, a ser 
possible, per comoditat i accessibilitat, tot i que sigui més petita doncs ara és 



compartida amb el carro de la neteja i es fa servir de traster. La sala de psico serà de 
90 m2 en comptes dels 60m2 que fa ara i la sala de mestres també será més gran. 
Estan estudiant si ampliar la biblioteca o dotar l’escola d’una aula de música als 
mòduls de primària del pati de baix. Els alumnes que ara fan 3r i 4t ja no canviaran 
d’aula, el curs vinent seran les aules de 4t i 5è i al curs 2019-2020 seran les aules de 5è 
i 6è. La pasarel·la l’adelantaran cada curs. 

- Es comenta que el pati quedarà molt petit i que contemplen fer torns. Es demana a 
l’AMPA que parli amb l’Ajuntament per demanar que ens cedeixen un altre espai del 
parc. L’Alcalde ha de venir a l’escola i aprofitarem per comentar els punts que ens 
preocupen i necessitem, escola ens ha d’avisar. 

- Replantar la gespa. 

Temes que comentem els delegats de classe: 

- El tema del gran basal que es forma quan plou sobre tot a baix. Escola ens explica 
Generalitat està informada i cada cop que plou  envien fotos i vídeos. És un problema 
de mal drenatge. 

- A l’última sortida Serhs va posar un suc als alumnes d’infantil. Com a mares i pares ens 
vam queixar. És un canvi que s’ha fet sense comunicació prèvia perque consideren que 
és més còmode pels alumnes  d’infantil un suc que una peça de fruita. No hi estem 
d’acord ni escola ni famílies, doncs estem fomentant els esmorzars saludables i això va 
una mica en contra. Escola i AMPA parlarem amb Serhs per que posin fruita a tots els 
alumnes, no només als de primària. Com a pares hem d’adreçar també un escrit a 
Serhs. 

- Arrel del darrer problema que hi va haver amb un grup d’alumnes del Sagrat Cor, pel 
qual ja van demanar disculpes, a l’hora del pati de l’hora de menjador del segon torn, 
escola ens explica que va parlar amb la Directora del Sagrat Cor qui va lamentar 
profundament el que va succeïr i va dir que ho parlaria amb els seus alumnes i que 
posaria algú al pont durant el migdia per controlar una mica què passa. Es torna a 
comentar el tema de l’exposició dels nostres fills a vista de tothom. A banda de la 
prohibició de l’Ajuntament de Terrassa de posar qualsevol element que pugui fer vela, 
escola ens torna a dir que el claustre no està a favor de tapar la reixa per què la visió 
que es té des de l’interior del pati cap a fora el parc és inmillorable.  

- 2nB comenta que cada cop que hi ha una sortida que cau en dimecres els alumnes no 
fan educació física. Escola ens explica que la substitució la fa un especialista o la tutora 
i l’Olga va posar-se d’exemple ella mateixa. Ens va explicar que si a vegades ella havia 
d'anar a substituir alguna classe i per exemple tocava català i a ella la tenen de 
referent d'anglès i sempre que entra a la classe només parla amb anglès no tenia sentit 
que es posés a fer català. Escola entén que l'àrea d'educació física és una mica diferent 
i  que van comentar amb les mestres que ho tinguéssim en compte. La directora ens 
explica que les mestres li van recordar que hi ha altres dies en els que recuperen 
l'educació física: per exemple el divendres 16 que dedicaran tot el dia al hockey herba i 
es deixeran de fer altres àrees o si fan sortides a peu, etc. Però que ho tindran en 
compte. 

- També es comenta que el lavabo s’embussa molt i escola ens explica que hi ha alguns 
nens que hi tiren massa paper i s’embussa. Que l’última vegada ho van parlar i com 
que no en sortia el responsable, el grup que hi ha va anar abans del pati, va ajudar a 
fregar l’aigua que arribava al passadís. Això no vol dir que no s’embussi per com està 



construit i el Josep Mª ho arregla. Escola insisteix en treballar valors de civisme i 
respecte des de casa també. 

- P4 comenta si es pot buscar una alternativa a les medalles identificatives que es posen 
als alumnes quan surten fora del centre. Per que un alumne es va fer mal. Escola ens 
diu que buscaran alternatives però que els alumnes han d’anar identificats i les 
medalles és el més ràpid. També comenten que es posen dibuixos animats i pel.lículesi 
escola ens explica que quan ho fan solen ser en anglès o en alguna estona morta, que 
no és l’habitual. 

- P5B comenta que hi ha algun pare que encara no reb els emails de l’escola i que abans 
amb la llibreta viatgera anava millor. Que no s’informa de totes les sortides per email i 
crea confusió. Al grup de classe es va comentar que el blog s’havia de consultar 
regularment doncs s’hi penja molta informació i les sortides estan posades. Escola ens 
explica que estan plantejant de delegar la tasca d’enviar emails a les tutores. A part 
d’això, han de decidir quin tipus d’informació s’envia per email, si s’envia per email tot 
o ho pengen tot al blog.  
Escola ens insisteix a que les delegades recordem que el blog s’ha d’anar consultant 
periòdicament. 

- 3r demana que es posi un terra de cautxú per sota el monkey, per protecció, i per que 
puguin fer verticals. Es comenta que amb el problema de drenatge que hi ha no és 
bona idea doncs seria un focus de brutícia, es faria malbé aviat i és molt car. 

 

Projecte coneguem Terrassa:  

L’alcalde ha gravat un vídeo que s’ha passat a totes les clases per engrescar els alumnes ha 
resoldre una sèrie d’enigmes. Com a cloenda l’escola proposa una sortida famílies-escola el dia 
24/03 a la Mola, per a qui vulgui. I que el 23/03 obriran les portes de 15 a 16:30 per veure tot 
el que ha treballat l’escola. 

La jornada de portes obertes: 

Ens expliquen que va anar molt bé. L’escola ha fet un vídeo que reflecteix exactament el model 
d’escola i ens expliquen que van parlar d’un article de l’Ara on parlen de que l’entorn verd 
millora la capacitat de concentració dels alumnes.  

Projecte de convivencia:  

L’escola va passar una enquesta a les delegades de classe, als mestres i als alumnes per evaluar 
la normativa de centre i corregir el que sigui necessari. 

Queden alguns temes pendents però s’acaba el temps. 


