
RESUM DEL PRIMER CAFÈ TERTÚLIA DEL CURS 30/11/2018 

Assisteixen: les delegades de totes les classes, membres de la Junta de l’AMPA i la 
direcció de l’escola. 

Per part de l’escola 

Concert de Nadal 

Enviaran un correu durant el cap de setmana per donar més informació sobre el 
concert de Nadal. 

Es podran adquirir 2 entrades per família els següents dies: 

5 de desembre a partir de les 9 del matí, excepte els que fan matiners que ho podran 
fer a partir de les 8  

10 de desembre a partir de les 9 del matí, excepte els que fan matiners que ho podran 
fer a partir de les 8 

Qui no compri les seves entrades aquests dos dies es considerarà que no les volen. Les 
entrades sobrants es podran comprar el dia 12 de desembre, 1 més per família. 

Aquest curs no hi ha sorteig. 

Aportació per ticket: 

Concert d’infantil 1€ per entrada, els diners són per pagar el cost dels tècnics de 
l’Auditori i la pantalla. 

Concert de primària 2€ per entrada, els diners són per pagar el cost dels tècnics, de 
l’acomodador i la pantalla del Teatre Principal. 

Una delegada comenta que perquè no es demana a l’Ajuntament que sufragui aquest 
cost, si més no una part. I es comenta que es demanarà pel curs vinent. 

Una altra delegada comenta que es podria mirar de fer al Casal de Can Palet. 

El concert serà de 10 a 12. Els hem de deixar a les 9 al Principal o a l’Auditori. Els que 
fan matiners aniran amb els monitors de l’Eina fins al Principal o a l’Auditori.  



Reunió amb SS.TT, Ajuntament, Escola, AMPA 19/11/2018 

- Es concreta que es farà l’edifici en un termini de 4 anys. Ara estudiaran els
terrenys i faran la licitació per la redacció del projecte que ha d’entrar en els
pressupostos del 2019, que encara no s’han aprovat.

- Adscripció a secundària dels alumnes que acaben la primària. Plantegen
diferents opcions però no en concreten cap:

o Construcció Institut-Escola ens diuen que no perquè no es justifica
o Ens pertoca el Sta. Eulàlia i el Can Jofresa, però no hi ha places.
o Fer un institut nou a la zona aprofitant espais buits
o Continuïtat projecte pedagògic de l’escola a l’institut

Professorat 

Hi ha dues mestres de baixa, la Bea i la Virtu, i en breu agafa la baixa la Ivet. 

La Mercè està substituint a la Bea, la Bea farà mitja jornada quan es reincorpori i es 
dedicarà a l’educació especial i a tasques de Secretaria. 

La Jessica està substituint a la Virtu, la Virtu farà mitja jornada quan es reincorpori i 
farà reforç. 

Per tant, la Mercè serà la tutora de 2nA i la Jessica seguirà sent la tutora de P4B com 
fins ara. 

Autoritzacions sortides 

La normativa diu que s’ha de signar una autorització per a cada sortida cada curs. S’ha 
de signar conforme l’alumne va a aquell lloc. No és vàlida, doncs, la que vam signar 
quan els nostres fills i filles van entrar a P3. Per tant, ens enviaran un full d’autorització 
amb totes les sortides que faran aquest curs que haurem de retornar degudament 
signat. L’autorització de colònies va a part. 

Puntualitat 

Es demana que recordem a les famílies que els alumnes han d’arribar puntualment a 
l’escola com a mostra de respecte i per no trencar la dinàmica de classe. S’informa que 
la porta romandrà oberta fins les 9:07 i les 15:05. Si s’arriba més tarda s’haurà de 
passar per secretaria a signar el full d’entrada. I que quan l’alumne arribi a classe pot 
ser que no pugui fer l’activitat que estiguin fent i que s’hagi d’esperar dins l’aula a que 
acabin l’activitat. 

Polls 

L’escola va enviant recordatoris a les famílies del protocol que s’ha de seguir quan hi 
ha polls. Ens demanen que recordem a les famílies d’anar revisant el cap dels seus fills i 
filles i que no poden anar a l’escola si tenen polls. 



Comunicació 

L’escola ens demana que recordem a les famílies d’anar mirant el bloc i de revisar el 
correu electrònic. Totes les comunicacions importants estan publicades i s’envien per 
email. Que si no reben les comunicacions que s’adrecin al centre per comprovar que 
l’adreça de correu és la correcta. 

Es pregunta perquè ja no fan servir la llibreta viatgera i l’escola ens diu que per les 
mestres no era efectiva. 

Roba perduda 

La caixa de roba perduda està al despatx del conserge. Es recorda que les jaquetes i el 
xandall sobre tot, han de portar el nom. 

Per part de les delegades de classe 

P3 es comenta que es tornarà a enviar al grup la nota on s’expliquen les normes d’ús 
del whatsapp de classe i que l’incompliment d’aquestes suposa l’expulsió del grup. 
L’escola ens comenta que no intervé en els grups de pares. 

P4 Tot bé 

P5 comenten el fang que hi ha a l’entrada dels mòduls quan plou. D’obrir 5 minuts 
abans quan plou cosa que l’escola ens comenta que ja s’està fent. Es queixen que no 
saben res del que passa a l’hora de menjador i que no reben l’informe de menjador i 
escola comenta que és un informe trimestral i que quan hi ha qualsevol incidència 
Serhs dóna un full d’incidència pels pares, un se’l queda el centre i l’altre Serhs.  

Ens informen que als 3 avisos, de comportament, Serhs expulsa l’alumne del menjador. 
Aquest és un tema que des de l’AMPA i l’escola s’està seguint per que no es pot fer 
servir com a amenaça per a qualsevol cosa i que els alumnes estiguin dinant amb por. 
A l’escola a partir de 4t hi ha els fulls d’incidència que s’han de diferenciar dels avisos 
de Serhs perquè no perdin l’efectivitat que tenen. 

També comenten que a vegades no els arriba informació de la classe o que no és prou 
clara. p.e. quan es demana que portin material ho diuen als alumnes per fomentar 
l’autonomia, amb el que s’està d’acord, però que a vegades se n’obliden i no ho porten 
i als alumnes els sap com greu per que no han portat a classe. L’escola diu que ho 
comentarà. 

1r  no hi ha gaire a comentar doncs, quan es va posar al grup no es va dir res. A la 
mateixa reunió les delegades comenten que la bata i el got no tornen a casa cada 
setmana per poder-los rentar i l’escola ens diu que ho recordaran a les tutores. Es 
pregunta si quan plou no fan música i l’escola ens informa que no baixen a l’aula de 
música si els toca fer carillons. Es comenta que quan es va a recollir un alumne a l’hora 
de dinar Serhs hauria de demanar identificació a la persona que recull, posar el DNI 
p.e. al full de sortida, per seguretat.



2n diuen que quan es fa una activitat no tothom rep informació, p.e. les entrades que 
han fet els alumnes pel treball de llengua. 

 3r es pregunta al grup classe i ningú respon, per tant pensem que tot va bé. Es 
comenta que el dictat preparat només el fan quan es fa una norma d’ortografia nova. I 
que fan el club de la lectura. 

4t sobre l’extraescolar de música pregunten quan es recuperen les hores perdudes, 
doncs p.e. fa tres dijous que no es fa per la pluja, per la vaga i pel pont. L’escola diu 
que ho estan mirant. I que en breu començaran a fer dues hores setmanals i a fer els 
assajos de la banda. 

5è demanen que hi hagi puntualitat al sortir i l’escola ens diu que un cop acabada la 
classe són els alumnes que han de ser més autònoms i espavilar-se en recollir, que 
sovint s’encanten. 


