
 
 
RESUM DE LA REUNIÓ TOTS ELS REPRESENTANTS PARES I MARES I ED            
(dilluns 6 de novembre de 2017) 
 
1. Presentació de tots els assistents 

Us donem la benvinguda a tots els representants pares i mares que heu pogut venir               
a la reunió. Aquí esteu delegats pares i mares, representants del Consell Escolar,             
representats de la junta de l’AMPA, membres de la nova comissió mixta de pares,              
mares i mestres “Vestim el pati”... Us agraïm a tots la vostra participació i el vostre                
interès en millorar l’Escola Estalella. Ens disculpem si no heu rebut la convocatòria             
per correu electrònic. Algun correu se’ns retornava potser perquè el tenim mal escrit.             
Disculpem l’assistència de la Junta de l’AMPA, de la Cap d’Estudis i d’una delegada              
de 6è.  
 
 
2. Torn de paraula de l’Equip Directiu 
Aquest curs ja vam celebrar un Consell Escolar el dia 10 d’octubre i vam penjar un                
resum dels temes tractats al web de l’escola. També s’han anat fent les reunions de               
curs amb tots els pares i mares i tutors i darrerament s’ha fet la reunió de cada tutor                  
amb els seus delegats pares i mares.  
 
En el guió que vam passar als tutors ja s’informava de molts dels temes que podeu                
trobar al web, com del resum del Consell Escolar on surten les novetats d’aquest              
curs, de la Programació Anual de Centre del curs 17-18, del Projecte de direcció, de               
les sortides, activitats, colònies i tallers... 
 
Aquesta reunió que vau fer els delegats pares i mares amb els tutors a nosaltres ens                
va molt bé per saber com van els diferents grups classes i quines són les vostres                
aportacions i inquietuds.  
 
Agraïm primer de tot la feina que feu tots plegats tant els representants del Consell               
Escolar, com els de la Junta de l’AMPA, els membres de la Comissió de Vestim el                
pati i els delegats pares i mares. De delegats pares i mares n’hi ha que repetiu del                 
curs passat i tot. Sapigueu que sou una peça clau en la comunicació entre els tutors                
i les famílies i ajudeu molt a que sigui possible una bona coordinació, entesa i               
participació i a que hi hagi cohesió entre les famílies.  
 
Seguint l’ordre del dia, començarem comentant els temes que han anat sortint a les              
reunions dels delegats pares i mares i els tutors. Després donarem pas al torn de               
paraula dels delegats, després passarem el torn als representants del Consell           



Escolar, després a la Junta i finalment als membres de la Comissió “Vestim el pati”,               
que ens presentaran el seu projecte i ens engrescaran a participar-hi.  
 
De les actes que ens han anat deixant els tutors de les reunions amb els delegats,                
es percep que en general les famílies estan molt contentes i satisfetes i manifesten              
la seva confiança en l’escola. No cal dir que això ens fa molt feliços a tots els                 
mestres i treballadors de l’Estalella i ens encoratja a seguir amb il·lusió i esforç amb               
la nostra feina.  
 
Comencem parlant d’Educació Infantil.  
Hi ha certa preocupació pel que fa a l’alt percentatge de nouvinguts, sobretot en els               
cursos de P3. L’Equip directiu ja va demanar més recursos al Departament            
d’Ensenyament veient la diversitat de les aules i se’ns va continuar donant una mitja              
jornada d’aula d’acollida. Podem estar contents perquè a moltes escoles han tret            
aquesta dotació.  
 
Aquest curs la mestra d’aula d’acollida també fa suport lingüístic a Educació Infantil             
tot fent llengua oral i joc simbòlic amb mig grup a la Plaça de l’Ametller. Després de                 
parlar amb famílies de l’actual P5 vam considerar que havíem de vetllar perquè no              
es perdessin sessions de Plaça de l’ametller i vam decidir no posar-hi la mestra              
d’Educació Especial com vam fer al curs passat, perquè sovint no podia fer les              
sessions perquè havia de passar proves. Sembla que aquest any anem millor amb             
aquest tema. Agraïm sincerament els feedback que ens feu les famílies per intentar             
millorar aspectes de l’escola.  
 
Per altra banda, us volem desangoixar amb el tema de tot aquest alumnat             
nouvingut. Creiem que si ens esforcem en fer immersió lingüística a Educació            
Infantil i aconseguim que entenguin i parlin català a finals de P5, quan arribin a 1r ja                 
estaran en igualtats de condicions que els alumnes catalans de cara a la             
lecto-escriptura.  
 
També preocupa a les famílies com s’afrontarà el procés d’aprenentatge amb           
l’alumnat que pugui avançar més. A l’aula es plantejaran les activitats al nivell que              
pertoca per l’etapa i, en cas de ser necessari, s’anirà baixant el nivell d’exigència              
segons cada cas en particular.  
 
A més, hem de tenir en compte que no va relacionat el domini de la llengua amb la                  
capacitat d’aprenentatge, ja que ens trobem amb nenes i nens nouvingudes que            
assoleixen ràpidament els continguts plantejats i, en canvi, hi ha alumnat català que             
li costa més. 
 



Sí que es té en compte que sempre hi ha d’haver molt suport visual i gestual per                 
ajudar a que l’alumnat que no entén vagi aprenent l’idioma, i que els reforços en               
aquests moment estan enfocats a ajudar a l’adquisició d’un bon llenguatge oral tant             
en la part expressiva com la comprensiva, objectiu importantíssim per a tot l’alumnat             
d’aquesta etapa educativa; això no impedeix de moment que els continguts es            
treballin i individualment s’adquireixen més o menys segons les capacitats de           
cadascú. Podem suposar que aquest % tant elevat pot afectar als resultats globals             
del grup-classe però no necessàriament als individuals ja que els estímuls i les             
propostes de treball hi són i els alumnes adquiriran els continguts més o menys              
segons les seves aptituds. Es demana “que ens tinguin confiança”, com a            
professionals hi posarem tot el nostre saber fer i veurem l’evolució. 
 
El que sí que comenten les mestres és que que sí influeix i molt (almenys durant el                 
primer trimestre) és que la majoria de l’alumnat d’aquest any de P3 no ha anat a Llar                 
i està poc estimulat; s’ha de treballar molt hàbits que no han adquirit. Hi ha alumnat                
poc autònom respecte l’edat que té. 
 
Pel que fa a la dinàmica dels grups, no hi ha problema de relació entre ells, siguin                 
d’on siguin i siguin com siguin. A l’hora del joc, s’agrupen segons el que els agrada                
però no segons la seva procedència. 
 
Si ha de servir més per desangoixar les famílies de P3, ara els podem dir que els                 
grups de P3 del curs passat eren bastant similars als d’aquest any pel que fa a                
nouvinguts. Van acabar el curs que les mestres deien que estaven preocupades            
perquè molts d’aquests alumnes no arrencaven a parlar. Ara, a la reunió amb les              
seves delegades han dit que actualment tot l’alumnat entén la llengua i comencen a              
llençar-se a parlar i intervenir en les converses i que tenen ganes de participar i es                
mostren motivats. No cal dir que a nosaltres com a escola també ens alegra molt i                
ens tranquil·litza llegir aquestes paraules de les mestres de P4.  
 
A infantil, i també a Primària, hi ha uns nens i nenes amb dificultats greus               
d’aprenentatge, que són de necessitats educatives especials. Des del curs passat           
s’han anat treballant molt els hàbits i en general han anat avançant amb autonomia.  
Per sort, aquest curs també ens han donat una dotació nova: una SIEI, que és una                
unitat de suport intensiu per a l’escolarització inclusiva, formada per una mestra més             
d’Educació Especial i una educadora d’Educació Especial. També cal dir que ens            
han suprimit una plaça d’auxiliar d’Educació Especial, però ens han ampliat cinc            
hores de vetlladora...  
En definitiva, si fem càlculs, hem guanyat hores d’atenció per a tot l’alumnat             
d’Educació Especial de l’escola. 
 



En general tots els grups d’Educació infantil funcionen molt bé i sembla que tenim              
estabilitat de mestres.  
 
Com molts ja deveu saber, el grup que actualment fa P5A, quan feia P3 no va tenir                 
massa bona sintonia amb la tutora i el curs passat va tenir molta mala sort i va                 
canviar de tutora diverses vegades per motius de salut de les mestres. Aquest curs              
es presenta molt més estable i la mestra tutora actual diu que tot i que és un grup                  
molt actiu, amb moltes ganes de xerrar, el clima de treball és cada vegada més               
relaxat. Tot i que sempre han d’estar controlats. També diu que segueixen cada             
vegada més les normes de funcionament i de treball. Per tant, tot i que és un grup                 
molt heterogeni pel que fa a l’autonomia en el treball i els nivell d’aprenentatges,              
segur que evolucionaran molt bé durant aquest curs. A l’hora d’organitzar-nos i de             
fer l’horari hem tingut en compte tots els aspectes que van fallar una mica el curs                
passat. De moment creiem que tot va molt millor.  
 
Les famílies d’aquest grup classe va demanar reunions periòdiques amb l’Equip           
Directiu per fer un seguiment del grup però l’Equip Directiu va suggerir que             
segurament no els caldria perquè era d’esperar que tindrien una bona tutora amb             
molta experiència que seria la seva persona de referència. També hem esperat a             
saber què tal evolucionava el grup i sembla que bé. De totes formes, si necessiteu               
parlar amb l’Equip directiu, el conserge té l’agenda de comunicació amb nosaltres.            
Tot i això, pensem que sempre és millor resoldre els dubtes primer amb el tutor.  
 
Per altra banda, a infantil també hem pogut organitzar grups de reforç per treballar la               
parla, el vocabulari, la comprensió, l’atenció, la lecto-escriptura... I continuem          
treballant la psicomotricitat vivencial i els jocs psicomotrius. 
 
Des de l’escola pensem que cal consciencia a les famílies perquè no deleguem             
l’educació dels fills tant sols a l’escola . Els pares i mares hauríem d’acompanyar els               
infants en el camí de l’educació tot explicant-los les coses, jugant amb ells,             
implicar-los en activitats quotidianes que els ajudaran a créixer i ser més            
autònoms... 
 
L’èxit escolar no depèn només de l’escola. Està comprovat que els alumnes tenen             
més èxit com més estimulats estan a casa seva, més contes i llibres els rodegen i                
més temps comparteixen amb les seves famílies. Als infants els educa la tribu i la               
tribu ho som tots. 
 
Per això també és molt important que les famílies mostrin interès pel que treballen              
els seus fills a l’escola, busquin informació i materials per mostrar als companys i a               
la mestra…Les mestres pengen cartells a la cartellera de l’aula amb la informació.             
Agraïm també l’acompanyament de les famílies per les sortides per Vilafranca i            



també estem oberts a actuacions dels pares i mares que puguin ser d’interès per als               
alumnes.  
 
Referent a la tasca d’ajudar a les famílies nouvingudes en la integració a l’escola, és               
important que ens anem relacionant amb elles, aprofitant les entrades i sortides de             
l’escola, que els anem donant conversa, sense ser invasius… perquè vagin agafant            
confiança i es vagin integrant.  
 
L’escola també s’ha anat adaptant a aquests canvis. Si us fixeu, les notes d’aula que 
donem als pares porten imatges i que les tutores a nivell individual expliquen i 
ajuden a les famílies que no entenen prou el que se’ls diu.  
 
També se’ls pot anar convidant a participar en les comissions de l’AMPA. Després             
ens presentaran la comissió de Vestim el pati i aquí hi poden tenir un paper               
important.  
 
A la reunió de P4 va sortir una idea. De cara altres cursos seria interessant que                
juntament amb els delegats pares hi hagués també un altre delegat pare /mare de              
parla àrab i amb coneixements del català per tal de fer el traspàs a les famílies de la                  
seva comunitat. D’aquesta manera podríem fer-los mes partícips de la comunitat           
educativa. 
 
Aquest curs hem pogut reempendre les classes de català per pares i mares             
nouvingudes i estan tenint molt d’èxit. Aquest cop tenim la col·laboració del Consorci             
per la Normalització lingüística i del Departament d’Ensenyament en la coordinació           
que ens ofereixen una mestra els dijous de 9:00 a 10:30.  
A partir de la setmana que ve, els dilluns de 9:00 a 10:30 es farà alfabetització amb                 
una mare de P3 de l’escola que sap àrab i català i el dijous es farà classe de català                   
per al gran grup. 
 
Pel que fa als grups de WhattsApp, estem molt contents, perquè la majoria de les               
famílies es mostren satisfetes amb l’ús que es fa amb el WhattsApp, comenten que              
les famílies són respectuoses amb els comentaris i que han entès com tractarem el              
tema de les fotos des de l’escola. També és una bona eina per gestionar les               
col·laboracions i acompanyaments i pel traspàs d’informacions interessants de         
l’escola. 
 
Parlant de la Primària, de 1r a 6è, es fa una valoració molt positiva de ser escola                 
amiga del Vinseum. Ja hi ha hagut grups que hi han anat a veure una exposició, a                 
escoltar un conte explicat per una mares de l’escola, ara anirem al most a les               
escoles amb Cicle Superior, hi anirem a cantar amb 5è….  
 



Es fa una valoració molt positiva de l’acompanyament de pares i mares de les              
sortides per Vilafranca. El fet que ens acompanyeu ens ajuda a complir amb les              
ràtios d’alumnes i adults i fa que els alumnes que es queden a l’escola puguin seguir                
el seu horari amb normalitat. Per altra banda és una forma de participació amb              
l’escola i de compartir vivències amb els vostres fills i filles.  
 
Tots sabem que el pas de P5 a primer és un canvi important per als nens, ja que hi                   
ha una sèrie de canvis com el fet de treballar amb llibres i els nous hàbits (estar molt                  
més temps assegut per a realitzar la feina, canvi d’horari del pati...) i la seva               
autonomia a l’hora de fer les tasques que se’ls hi encomana. 
 
A més aquest any hem innovat introduint l’agenda a partir de 1r. L’agenda és una               
eina molt important: els alumnes hi tenen l’horari, el calendari, s’hi apunten els             
deures… I també és una eina de comunicació entre famílies i escola. Els pares              
mares i podeu escriure comunicacions per al tutor, demanar entrevista, avisar si            
aquell deia es queda a dinar o si haurà d’anar al metge… El mestre també us pot                 
demanar entrevista, informar del comportament dels vostres fills i filles…  
 
A les reunions de 2n es va parlar sobre el tema de les joguines a l’aula. Als alumnes                  
els mestres el diuen que, si porten joguines, només les podran treure en temps              
d’esbarjo o d’esbarjo de menjador. Si interfereixen en les activitats escolars, les            
mestres prohibiran als alumnes portar-ne a l’escola. Tot sovint són font de conflicte. 
 
Aquest maig els alumnes de Cicle Inicial interpretaran la Cantat Polsim de papallona             
a l’auditori de Vilafranca. Ja fa anys que cada dos cursos els alumnes de 1r i 2n són                  
protagonistes i fan un concert cantant amb acompanyament de músics en directe.            
És una experiència molt enriquidora per a ells i per a la resta d’alumnat de l’escola i                 
també per a les famílies. Es farà una sessió al matí per a l’escola i una altra a la                   
tarda per a les famílies i el públic en general. Demanarem col·laboració pel teatre als               
pares i mares, sobretot de Cicle inicial.  
 
Pel que fa als aprenentatges, en tots els grups de l’escola hi trobem una gran               
diversitat entre els alumnes pel que fa als ritmes d’aprenentatges i els mestres ja              
van proposant activitats de reforç i d’ampliació segons cal. També tenim alumnes            
amb necessitats educatives especials i alguns alumnes conductuals. Tal i com us            
hem explicat aquest curs tenim més mestres d’Educació Especial i la nostra intenció             
és treure’n el màxim profit. Ja ens va comunicar el Departament d’ensenyament i ho              
corroborem que el tractament a la diversitat és un dels reptes més grans que té               
l’escola inclusiva del segle XXI.  
 
A l’Estalella, en general, tots els alumnes es mostren participatius, treballadors i            
s’engresquen fàcilment davant de les activitats i els reptes educatius. Continuem           



apostant perquè Infantil i Primària, tots puguin anar a la Biblioteca, puguin participar             
de l’Aula de Ciències i del Projecte de Ciència Viva, de Ràdio Estalella, de fer               
alumnes plurilingües i de potenciar l’educació musical, artística i el conexiement de            
l’entorn més immediat. Seguim amb el nostre projecte d’escriptura, participant del           
Certamen de lectura en veu alta i continuem amb els tallers de matemàtiques que              
complementen i donen sentit als aprenentatges més teòrics. Seguim participant del           
projecte Infadimed, dels tallers de la Mancomunitat, de la fruita a l’escola, de             
l’Educació Vial, de les xerrades sobre civisme... 
 
El que s’ha comentat en una reunió és que la part plàstica a l’Estalella es podria                
millorar una mica. Segurament teniu raó. La plàstica és un tema pendent. Hi ha              
treballs que fem que són molt interessants i d’altres que potser els hauríem de              
revisar. Agafem el compromís de fer-ne revisió. Tenim l’incovenient que no existeix            
el mestre especialista en plàstica. Aprofito per comunicar-vos una novetat: al segon            
trimestre de P4 fins a 6è participarem d’una visita a una exposició d’artistes             
contemporanis que ens fan aquí als trinitaris mateix i farem un taller on tots crearan               
una obra d’art. Potser serà la porta a treballar noves creacions plàstiques.  
 
 
Pel que fa a la regulació del comportament dels alumnes, aquest curs hem unificat              
un protocol per a tota la primària i en farem la valoració a final de curs. A les aules                   
tenen una graella amb el nom dels alumnes i amb els colors verd, taronja i vermell                
van marcant els deures no presentats, les males actituds, les felicitacions...  
 
És molt important que els alumnes sàpiguen què s’espera d’ells, quines conductes            
són bones, quines es poden millorar, quines són dolentes o conductes contràries a             
les normes de convivència i quines són inadmissibles o greument perjudicials per la             
convivència. No és que tinguem problemes de disciplina, sinó que creiem que per a              
un bon funcionament és important fer aquest treball amb els alumnes.  
 
Els pares i mares hauríem d’anar revisant l’agenda i la carpeta, per ajudar-los en en               
l’organització i també per a signar si hi teniu alguna notificació o autorització. És molt               
important que escola i família vagin a la una per a una bona educació dels infants.  
 
Per nosaltres és molt important l’educació en valors i també estem fent un treball al               
voltant. Continuarem entregant un Estalella Aconsella a final de trimestre i treballant            
el tema a classe de valors i anem omplint de contingut i activitats vivencials les               
classes de valors. Ja ho deia el Doctor Estaella: El nostre repte és el de fer nens i                  
nenes bons, si a més són forts millor i si a més resulten savis, millor encara.  
 
Pel que fa al tractament de les llengües, l’escola catalana és plurilingüe i els              
alumnes acaben la seva escolarització obligatòria amb un coneixement de català,           



castellà i anglès molt bo i a vegades de francès i alemany i d’altres llengües               
estrangeres, depenent de l’instintut. És més, els resultats de llengua castellana de            
Selectivitat i de Pisa són més alts en alumnes d’escoles catalanes que en alumnes              
de la resta d’Espanya. Per tant, si la nostra metodologia de la immersió lingüística              
funciona, no tenim perquè canviar-la. Si la poguéssim millorar, segur que la            
milloraríem.  
 
Pel que fa als valors, l’escola és democràtica i educa en els valors de la pau, la                 
convivència i el respecte i treballem per cohesió social i la formació integral de              
persones lliures i amb pensament crític.  
 
Ser mestre aquest dies a Catalunya és una tasca molt difícil. Estem vivint moments              
polítics molt complicats i importants per la història de Catalunya. Com a docents, hi              
ha moments en que hem d’acompanyar els alumnes amb el que estan vivint, veient i               
sentint. Un exemple en va ser l’1 d’octubre. Des de l’escola es va treballar els valors                
de la democràcia, de la pau, del diàleg, del respecte, l’empatia i es van llegir les                
paraules que va dir Pau Casals a l’ONU quan li van donar la medalla de la pau.                 
Sabem que un tant per cent molt alt de les famílies de l’escola esteu molt agraïdes                
perquè es fes aquest treball, però també en tenim unes quantes que penseu que              
aquests temes no s’han de tractar amb els infants. A mi com a directora se m’ha                
demanat que des de l’escola siguem més imparcials amb els temes polítics i ho              
intentarem.  
 
A vegades és difícil destriar quin tema és polític de quin tema és de valors humans,                
com el dret a l’expressió, el dret democràtic… Nosaltres volem formar bones            
persones per un món millor i creiem que els hem d’educar per entendre el món on                
viuen i els hem de donar eines per ser feliços, sempre des de la cohesió i el                 
respecte. 
 
Per cert, dimecres molts docents de l’Estalella farem vaga. Garantirem els serveis            
mínims que són un membre de l’equip directiu i un docent cada sis grups classe.  
 
Canviem de tema! 
 
Com ja sabeu, aquest any 2018 celebrarem el centenari del llibre de Ciència             
recreativa. La Clàudia, que és delegada de 3r i també membre del Consell Escolar i               
de la comissió Vestim el pati, es va oferir per comentar a la família d’un alumne                
nostre que és rebesnét del Sr. Estalella si els agradaria de participar-hi d’alguna             
manera. Li estem molt agraïts. També tenim un pare que és físic i investigador.              
També tindrà les portes obertes.  
 



Hi ha delegats pares i mares que ja estan organitzant un dinar de famílies dels dos                
grups junts a Sant Pau o algun lloc obert per fomentar la cohesió. Els agraïm molt la                 
feina que fan i animem als demés delegats pares i mares a fer-ho també.  
 
Pel que fa al deures, les delegades de 3r noten que els alumnes en tenen pocs i ho                  
troben bé i els de cinquè pregunten si hi ha una línia d’escola pel que fa als deures.                  
Aquest és un tema que vam treballar en claustre el curs passat, però que potser               
haurem de seguir treballant perquè no hi hagi un salt massa gran de 4t a 5è.  
 
Relacionat amb el programa de la Ràdio, unes delegades comenten que el            
programa del vespre no se sent gaire, les publicitats molt però no les col·laboracions              
dels nens i nenes. Ho direm a la Raquel, que per cert, està avui a la reunió.                 
Sapigueu que la Raquel també de tan en tan penjarà vídeos de les col·laboracions.              
Ara mateix al web hi tenim vídeos dels alumnes de P5.  
 
Pel que fa a la roda de llibres i al material, és un tema que es va parlar al Consell                    
Escolar i també amb la Junta de l’AMPA. El Xavi ho explicarà millor, però hi ha                
ganes de fer una Comissió de roda de llibres i material de pares i mares.  
 
A les reunions les tutores van comentar que hi ha una planificació de renovació dels               
llibres i que en el cas de matemàtiques es té intenció de fer ús del web de l’escola                  
amb la teoria però que encara no s’ha implementat i que en el cas de que                
s’implementés hi hauria d’haver un compromís per part dels pares, ja que es farà              
imprescindible l’ús dels ordinadors amb connexió d’Internet. 
 
Es comenta també que des de l’escola es fa un treball constant on es demana ser                
responsable amb el material que es dóna el primer dia d’escola i pacten que aquest               
treball s’ha de fer també des de casa per tal d’anar tots a una. 
 
3. Torn de paraula dels Delegats pares i mares 
Sense cap tema a tractar. 
 
4. Torn de paraula dels pares i mares representants del Consell Escolar 
  

L’Oriol, com a representant del consell escolar, aprofita per explicar com està format             

el consell escolar, quines funcions té i com s’organitzen. 

Explica temes que es van parlar en consell escolar que poden ser d’interès: 

● Centernari del LLibre de Ciència Recreativa del Dr. Estalella. L’escola          

celebrarà el centenari i anima als pares i mares que es brindin a fer alguna               

activitat científica el dia de la festa en horari escolar.  



● Vestim el pati. Presenta la nova comissió de Vestim el pati i anima a les               

famílies a participar-hi. 

● Comissió Posa’m guapa. Es troba en la 3a fase i aviat enganxarà els             

autoretrats que es van fer els alumnes amb diferents tècniques.  

● Festa de la Primavera. Hi ha la idea de fer una festa per la primavera que                

podria estar lligada amb el Vestim el pati.  

● Protocol de puntualitat. L’escola ha engegat un protocol nou per millorar la            

puntualitat de l’alumnat a les hores de sortida de l’escola. 

● Cross escolar Estalella. Per primera vegada a l’Escola Estalella         

s’organitzarà un cros escolar el diumenge 14 de gener. Serà el final de a lliga.               

Anima a la participació. Els voluntaris es poden dirigir a l’encarregat de les             

extraescolars, el Pedro.  

 

5. Torn de paraula dels pares i mares representants de la Junta de l’Ampa 

Es disculpen per no poder assistir. 

 

6. Presentació de la Comissió “Vestim el pati” 

La Directora presenta la comissió de Vestim el pati. Diu que realment és una sort               

que hagi nascut aquesta comissió, de la que hi ha delegats que ja en formen part. El                 

pati realment necessita una rentada de cara i el podem potenciar més com a espai               

d’aprenentatge.  

 

Diu que ha demanat a l’Ajuntament si pot sanejar els murs del pati, on la pintura es                 

desenganxa i on el guix cau a trossos. L’Ajuntament va apuntar a la idea d’obrir el                

pati en caps de setmana amb un vigilant.  

 

La comissió de Vestim el pati presenta el projecte a la pissarra digital. És un projecte                

mixte de pares, mares i mestres que inclou els següents punts: justificació,            

objectius, fases, finançament i plànols. 

Us posem aquí l’enllaç per si el voleu consultar: Vestim el pati. 

 



Una mare arquitecte ens ensenya la distribució del diferent mobiliari fet amb palets i              

parlem de com s’hauria de preparar la fusta des palets perquè no presenti perill              

d’estelles. També es parla de poder tenir caixes de fruita de plàstic fort i una mare                

s’ofereix a portar-ne. Faran arribar un full on els pares i mares podran escriure              

quines són les seves habilitats i oficis per poder col·laborar. El projecte es             

presentarà a l’assemblea.  

 

7. Torn obert de paraula  

Una mare s’ofereix a portar caixes de fruita de plàstic. La Directora diu de              

guardar-les a l’habitació del sorral.  

 

Una mare demana si seria possible aparcar bicicletes i patinets dintre de l’escola.             

Mirem les dimensions del pati i dels espais de l’escola i veiem que no hi ha lloc. La                  

Directora explica que va demanar més aparcaments a fora. Ens explica que hi ha              

hagut un robatori d’un patinet als aparcaments de fora.  

 

Una mares comenta que coneix una mare de 5è que sap català i àrab i podria ajudar                 

en les traduccions a les famílies.  

 

Una mare comenta que el volum de deures sembla irregular depenent dels cursos i              

de les setmanes: de vegades en tenen molts i de vegades pocs. La Directora explica               

que l’any passat ja es va parlar en claustre i es va decidir unificar criteris a l’hora de                  

posar els deures, però igualment, en tornarem a parlar. 

 

Una mare de P3 demana que es doni també paper per la vaga de dimecres per                

poder poder comunicar-ho bé a totes les famílies. També explica que hi ha famílies              

que no han donat encara el seu número de WhattsApp per les comunicacions amb              

l’escola. 

  
  
 
 


