
Resum 2n Cafè Tertúlia 15/02/2019 
Delegades: Mercè Hierro, Lidia López, Elisabeth Notivoli, Mercè Sabaté, Marta Morell, Irene Surià, Anna Ceballos, 
Cari Ramírez, Anabel Díaz i Munia Pastor. Ampa: Cristina Rojas i Jessica Saduskie. 

Direcció Escola: Olga Martí i Alba Colom. 

Escola: 

L’escola està elaborant una sèrie de documents que fins que no acabem 6è no estaran del tot: 

PEC (Projecte Educatiu) 

PL (Projecte Lingüístic) 

NOFC (Normativa d'Organització i funcionament) 

PAD (Projecte d'Atenció a la Diversitat) 

I per altra banda tenen els projectes, un d'ells el que van començar el curs passat (tot i que des de que van començar 
l'escola l’estaven elaborant pel seu costat) és el Projecte de Convivència que engloba moltes coses, una d'elles és el 
Tolerància 0, però també la coeducació que és amb el que es centraran aquest curs i que inclou el Projecte Pati. 

Altres projectes que tenen: Pun Edu: el de biblioteca, PILE: el de llengües estrangeres, el de Música... 

Projecte de convivència:  

- Comissió de convivència: a 5è ha millorat molt la convivència amb el projecte Tolerància 0. 
- Projecte de coeducació: l’escola es va plantejar fer dos cafès tertúlia seguits però al final penjarà un vídeo al 

bloc, accessible a tothom i s’hauran de respondre unes preguntes. Així que no es farà el segon cafè tertúlia.  

Pla Educatiu d’Entorn l’escola sí que en forma part, però en moltes de les activitats que ofereixen no hi podem 
participar perquè no som escola de màxima complexitat. De moment, participem al LECXIT i al projecte flautes amb 
el conservatori de Terrassa. 

Projecte Monogràfic: La Ciència 

Acabarà el 27/02/2019 de 15:15 a 16:15: l’escola obrirà les portes a les famílies i al barri. 4rt repartirà cartells pel 
barri per difondre aquesta activitat. 

Es farà com una exposició/fira de ciència:  hi haurà diferents ambients on els alumnes explicaran què han fet. Els 
alumnes de 5è estant muntant el laboratori i explicaran com ho han fet (3 xerrades simultànies). Les famílies poden 
anar a veure primer el curs/cursos dels seu/s fill/s i filla/es, per evitar col·lapses i que tots els alumnes se sentin 
escoltats per les seves famílies. 

Es comenta d’anar mirant el bloc i responent les preguntes de ciència amb els nens i nenes. 

Carnestoltes 

A partir de 3r els alumnes fan comparses, s’agrupen en grups de 8-9 nenes i nens que trien la disfressa de grup. A les 
hores del pati practiquen la coreografia lliure. 

Divendres 01/03/2019, activitat només per l’escola, s’estrenarà la banda. (Ho podem mirar des de la reixa ) 

Disfressa lliure, han d’anar disfressats pel MATI i tot el dia. 

Matí: comparses d’infantil al pati de dalt, 3r i 4rt comparses al pati de baix 

Tarda: comparses de 5è, els alumnes que vagin d’excursió han de venir disfressats per la tarda i si es queden al 
menjador la poden portar en una bossa (TOT ben marcat amb el nom) i els monitors de menjador els ajudaran a 
canviar-se. 

Instruccions Carnestoltes:  arriba el dia 25 de febrer, ordres el 26, 27 i 28, 01 festa de carnestoltes a l’escola. 



Entrevistes amb les tutores: 

Aquesta vegada ha sigut una mica caòtic i l’escola ja ha posat les mesures pertinents per que arribi una confirmació 
del dia i hora seleccionats. Els pares hem de vigilar i seleccionar el curs que ens toqui perquè s’han trobat moltes 
cites equivocades. 

 

Delegades: 

Es torna a insistir en que el policia molts dies no hi és. Des de l’AMPA es diu que es va presentar una instància 
reclamant el servei i es diu que es tornarà a fer. L’escola comenta que hi van anar a parlar directament. El policia hi 
hauria de ser sempre a les entrades i sortides, sobretot a les 9 i a les 16:30. 

Institut: es pregunta sobre el tema institut i es comenta que el divendres 22 hi ha convocada una assemblea on 
s’explicarà la situació. 

Menjador: Hi ha pendent una reunió amb la coordinadora de Serhs per diferents temes sorgits durant el curs. Si es té 
qualsevol urgència de menjador millor trucar a l’escola. 

Es comenta la falta de resposta als grups, potser vol dir que tot va funcionant. 

5è: Es comenta que hi ha pares que no estan d’acord amb els càstigs col·lectius, són pares que ja han parlat d’aquest 
tema i l’escola diu que parlaran amb les tutores per veure què ha passat.  

4rt: res a comentar 

3r: Es comenta el tema dels hàbits d’higiene, com rentar-se les mans abans d’esmorzar o si és possible que tinguin 
més temps per esmorzar. Es considera que a 3r ja s’han detenir els hàbits adquirits per saber que s’han de rentar les 
mans abans d’esmorzar. 

2n: res a comentar 

1r: Es comenta per què no es fan les disfresses a l’escola relacionades amb el projecte i l’escola ens diu que en 
general als nens i nenes els agrada disfressar-se del que volen. 

P5: comenten que no tenen cap informació de menjador. S’explica que a P3 hi ha l’agenda diària i que a P4 haurien 
de rebre un informe setmanal, a P5 un de mensual i a Primària un de trimestral. Aquests informes no s’estan reben i 
la comissió de menjador parlarà amb la coordinadora de Serhs. 

P4: res a comentar 

P3: res a comentar 


