
Resum 3r Cafè Tertúlia 07/06/2019 

Delegades: Marta Morell, Mercè Sabaté, Anabel Romero, Múnia Pastor, Cari Ramírez, Mercè Hierro, Marta Gascón, 

Anna Ceballos, Miriam Ávila, no és delegada però de P4A no pot venir cap d'elles i tenen un tema a comentar. 

Excusats: Lidia Vidiella, Sara Giráldez, Anabel Díaz, Anna Albalat, Cristina López, Marta Teixidó, Vanessa Sabater, 

Yesika Quesada, Noelia Valencia, David Rubí, Cristina Rojas, Berta Espinós, Montse García, Olga Rodríguez, Gemma 

Biosca, Miriam Humet, Irene Surià, Mireia Quirós, i Lidia López 

Ampa: Jessica Saduskie, Elisabeth Notivoli, Anna Martínez, Paco Serrano. 

Direcció Escola: Olga Martí i Alba Colom. 

Escola: 

L’escola comença explicant-nos que aquest curs hi ha hagut concurs de trasllats i que variarà el claustre de mestres  

a part de que el curs vinent serà l’últim curs que l’escola podrà reclamar mestres per ser escola de nova creació. Ens 

informen que fins al setembre no sabran la composició definitiva del claustre.  

Valoració dels projectes dels dos darrers trimestres 

Monogràfic: La Ciència 

Ens pregunten què ens va semblar la Fira de la Ciència i en general la valorem molt positivament. El laboratori ha 

quedat espectacular i la veritat és que els alumnes hi ha treballat molt i amb molta il·lusió en cada ambient. L’únic és 

que no se sabia exactament on eren els fills de cadascú per anar a veure’ls directament, però va ser molt més fluid i 

cada família va poder visitar el que va voler, hi va haver menys col·lapse. 

Setmana de la màgia: valoració molt positiva, es van fer un munt d’activitats i la canalla ho va disfrutar moltíssim 

Projectes lliures: tant alumnes com mestres ho agafen amb ganes perquè poden anar fent lliurement i els alumnes 

són protagonistes del seu aprenentatge investigant el que els interessa, 

Sortides pendents: 

3r anirà a la platja de Vilanova el dia 20 de juny, 4t anirà a la piscina a les Pedritxes el dia 19 de juny i 5è anirà a 

l’indoor parc el dia 20 de juny. 

17/06 Festa dels voluntaris de 12 a 13h 

19/06 Graduació de P5 de 10 a 12h 

21/06 Festa de l’aigua, i demanen voluntaris. 

Valoració molt positiva dels concerts darrer trimestre i de la banda de l’escola la música és un puntal fort del 

projecte de l’escola i ho demostren a cada concert, tant mestres com alumnes. Realment ho fan molt bé  

1r Cantata “La Clika” al Teatre Principal 

3r Dona’m la llauna al Parc Vallaparadís i concert de flautes de bec a l’Auditori de Terrassa 

5è Cantània a l’Auditori de Barcelona 

21 de juny concert de la Banda 

L’escola ens demana que transmetem a les famílies que poden entrar amb total confiança a parlar amb la direcció de 

l’escola si tenen qualsevol inquietud o preocupació a comentar i que no han resolt amb la tutora.  

Ens comenten que des de 4t es treballa el programa Tolerància 0 i que funciona bastant bé i que iniciaran el 

programa Cap nen/a juga sol/a. 

Es preveu que durant el mes de juliol es posi l’últim mòdul de l’escola que serà pels alumnes de 2n, quedant així 

consolidada l’oferta de 2 línies des de P3 fins a 6è. 



Delegats: 

P3: 

Pregunten si ja no es fa música per que la Mercè, mestra de música està de baixa. L’escola ens explica que  no hi ha 

substituts especialistes de música. Que la substituta és d’infantil però sí que fan música, el que passa és que els 

alumnes no veuen l’acordió, hi han relacionat música amb l’instrument 

P4: 

Comenten que consideren que l’import de les excursions és massa elevat per les sortides que es fan. L’escola explica 

que l’import que es paga en concepte de sortides no inclou només les sortides que es fan fora de l’escola sinó que 

inclou totes les activitats extres que es fan dins de l’escola, les sortides de dia complert i les sortides de matí i que 

suposen un cost. 

En aquest punt, l’escola comenta que el representant de l’AMPA dins del Consell Escolar pot revisar aquests temes 

junt amb la Comissió Econòmica del Consell Escolar. Els membres de la junta directiva comentem que tenim una 

reunió pendent però que amb el traspàs de la junta ens falta temps però que ho tenen present per informar a les 

famílies. 

Que els lavabos de P4 estan molt bruts i les nenes s’aguanten per no seure. Es comenta que des de casa les famílies 

ensenyin als nens a netejar la tassa amb paper si es mulla de pipi. També comenten que no hi ha sabó i l’escola diu 

que sí, que els dosificador els carreguen les dones de fer la neteja. 

I torna a sortir el tema de la plaga de formigues que surt cada any, i cada any es silicona i es ruixa amb productes no 

tòxics pels alumnes. Una mare proposa de posar bicarbonat i canyella per acabar amb la plaga. 

P5: 

Es queixen del monitoratge de Serhs, que els castics són excessius i desmesurats, que no són proporcionals a la 

malifeta ni a l’edat. 

Una mare de P4 es queixa en particular d’una monitora que va fer desembussar el lavabo a dos nens de P4 als quals 

van perdre de vista durant molt de temps i van embussar el lavabo. 

Es comenta que aquest curs hi ha hagut 3 coordinadores i que la mobilitat del personal és molt elevada, hi ha massa 

rotació. 

També comenten quin és l’ús que es fa de les pantalles en quant a temps i tipus de programes que veuen els infants. 

L’escola comenta que l’ús de les pantalles està molt controlat i que no és excessiu, que quan esmorzen veuen vídeos 

en anglès adaptats al curs. 

També es comenta una queixa particular, sobre si els alumnes poden entrar abans de les 9 per que a les 9 estiguin 

asseguts a la cadira per que perden massa temps en penjar la bossa i posar-se la bata. L’escola explica que penjar la 

bossa i posar-se la bata part del procés d’aprenentatge i fomenta l’autonomia dels infants a part no es pot entrar 

abans per que l’assegurança de l’escola comença a les 9 i els mestres és el seu horari. 

Es comenta el tema de la puntualitat de les famílies que per norma arriben més enllà de les 9:05, i que entorpeixen 

la dinàmica de l’aula. S’explica que a partir de 1r es fa l’escalfament i que si un alumne arriba tard per norma s’ha 

d’esperar a que acabi l’activitat per poder incorporar-se a l’aula. 

1r 

Es comenta on es canvien quan acaben de fer educació física. L’escola ens explica que les nenes es canvien a l’aula i 

que han comentat amb el mestre d’educació física que es canviïn de forma rotativa entre lavabo i classe. 

I que el fet d’entrar l’últim divendres de mes a l’escola a recollir els alumnes ha perdut el sentit doncs moltes 

vegades la mestra està a la porta i va cridant els alumnes perquè vagin sortint sense arribar a entrar dins l’aula. I en 

el cas dels mòduls de primària es crea un tap enorme a la porta i són molts els alumnes que ja marxen sols. L’escola 

comenta que ho replantejaran i parlaran amb els mestres. 



2n 

Es comenta el mateix tema perquè hi ha nens que miren com es canvien les nenes per sota de la porta del lavabo, fet 

que genera angoixa entre les nenes. I que cal reeducar a aquests nens que miren per sota la porta i ensenyar-los a 

que s’ha de normalitzar el cos i les diferències. 

Es comenta de fer alguna xerrada des de l’AMPA sobre sexualitat, destinada a les famílies que vulguin, per donar 

orientacions de com tractar aquest tema. 

3r  

Només es comenta l’incident amb el mestre de flauta de bec i l’escola ens diu que el mestre es va disculpar amb tota 

la classe. 

4t No assisteix cap delegat i tampoc han transmès cap inquietud  

5è No es comenta res 

 


