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ACTA REUNIÓ FAMÍLIES DELEGADES 18-19 

 
Identificació de la sessió 

Número de sessió Data              Hora  
3 11/10/18     16:45h 
 

Caràcter Lloc 
Ordinari Biblioteca    
 

Persones assistents (cal especificar-ne el nom, els cognoms i el càrrec de cadascuna) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ordre del dia: 

 

1- Presentació nou equip directiu 
2- Presentació famílies delegades 
3- Funcions mare/pare delegat/da 
4- Concert Nadal 
5- Cantània 5è 
6- Festa 6è 
7- Bricoescola 
8- Horari consergeria 
9- Obres menjador 
10- Eleccions renovació consell escolar 
11- Acompanyants a sortides municipals.  

 

Desenvolupament de la sessió: 

 
1. Nou equip directiu 
Es presenta el nou equip directiu: Carolina Ventaja (Secretaria), Gemma Montañà (Cap d'Estudis) i 
Christian Àlvarez (Director).  
 
2. Presentació famílies delegades 
Es presenten les diferents representants de cada curs i prenem nota dels assistents a la reunió. 
 
3. Funcions famílies delegades 
Es llegeix i s'explica el document on s'especifiquen les funcions de les famílies delegades, així com el 
procediment d'actuació amb l'ED i AMPA. Es posar especial èmfasi en que quan hi hagi qualsevol 
queixa o suggeriment d'alguna família o grup de famílies, el/la pare/mare delegat/da primer ha de 
parlar amb la tutora per intentar aclarir la situació (o a l'AMPA si es tracta d'activitats organitzades 
pels pares i mares). Si no es trobés solució, llavors el/la delegat/da s'haurà d'adreçar a direcció. El 
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document es penjarà a la pàgina web perquè les famílies el puguin consultar. Les famílies delegades 
signen el nomenament d'aquest càrrec pel curs 18-19.  
 
 
4. Concert de Nadal 
Es recorda la data del concert de Nadal d'aquest curs (20 de desembre) i s'informa a les famílies el 
canvi de torns (Primària, grups B 9:30h i grups A 11:15h). Es comenta que enguany no es farà cap 
canvi als grups de 5è (són tres nivells i actuen en grup 1 i 2) per fer coincidir bessons, germans o 
germanes; d'aquesta manera, es pretén garantir la igualtat amb les famílies dels altres cursos. El 
concert d'infantil es tornarà a fer a la tarda, al TMC.  
 
 
5. Cantània de 5è 
Es recorda que és una activitat curricular (inclosa al Projecte Educatiu), obligatòria i avaluable. Cada 
any, les escoles participen en un sorteig que determina la franja horària de l'actuació de cada centre. 
Durant els últims cursos ens havia tocat a la tarda (16:30h), però aquest curs ens ha tocat actuar pel 
matí. La cap d'estudis enviarà les corresponents notes informatives durant el 2n i 3r trimestre per 
explicar el procés de reserva i compra d'entrades, així com els aspectes organitzatius de l'activitat.  
 
6. Festa 6è 
L'AMPA de l'escola explica que a partir d'aquest curs es demanarà col·laboració als alumnes i 
famílies de 6è a les diferents festes que organitzarà l'AMPA per contribuir econòmicament a la festa 
de graduació de 6è. La 1ª festa on es demanarà col·laboració serà la festa de la Castanyada (31 
d'octubre). L'AMPA facilita a les delegades de 6è cartes perquè els alumnes de 6è les entreguin a 
diferents comerços de la ciutat, per demanar col·laboració per muntar la panera que se sortejarà el 
dia de la festa. També es farà una reunió el proper 26 d'octubre amb els alumnes de 6è que vulguin 
col·laborar per organitzar les diferents tasques a realitzar: venda de pastissos, venda de 
participacions pel sorteig de la panera, tallers de maquillatge, manualitats, etc  (també poden aportar 
idees). El director passarà per les aules de 6è per explicar i encoratjar els alumnes perquè hi 
participin. L'AMPA demanarà la col·laboració de les diferents famílies de l'escola per fer pastissos i 
destinarà part de la recaptació  de les diferents festes a la graduació de 6è.  
 
7. Bricoescola 
L'activitat de Bricoescola se celebrarà el proper 11 de maig i enguany les famílies podran aportar 
idees d'activitats a realitzar en aquesta jornada.  
 
8. Horari Consergeria 
L'ED explica que enguany només comptem amb un conserge. Fa horari partit i, com l'Ajuntament no 
ens facilita un conserge de suport (a causa de la finalització dels Pla d'Ocupació), hi ha les següents 
franges horàries sense consergeria: 13h-14:45h i a partir de les 17h. Considerem que és insuficient i 
que caldria tenir una persona més per cobrir l'atenció durant les franges anteriorment esmentades. 
 
9. Obres menjador 
Les obres de les finestres s'han dut a terme correctament i l'ED explica que hi ha algunes que no 
s'han canviat perquè a l'estiu de l'any vinent, 2019, es farà una altra obra (en aquest cas a la planta 
baixa: menjador, cuina AMPA, direcció, consergeria...). La comissió d'activitats complementàries del 
Consell Escolar treballarà aquest curs per estudiar la possibilitat de fer cuina pròpia a partir del curs 
vinent, un cop s'habilitin els nous espais que tindrem gràcies a l'obra (ja aprovada a nivell 
pressupostari per l'Ajuntament de Barberà).  
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10. Eleccions renovació Consell Escolar 

S'informa del calendari de la renovació del Consell Escolar. Les dates de les principals actuacions del 

procés electoral són les següents: 

 Actuació  Data 

 Inici del procés  A partir del 5 de novembre de 2018 

 Constitució de les meses electorals  Abans del 14 de novembre de 2018 

 Votacions   Entre el 26 i el 30 de novembre de 2018 

 Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres  Abans del 21 de desembre de 2018 

 Tramesa d'una còpia autenticada de l'acta de constitució del consell escolar als serveis territorials i al Consorci 
d'Educació de Barcelona 

 Abans del 14 de gener de 2018 

 11. Acompanyament a sortides municipals 

Es recorda a les famílies delegades que a les sortides municipals que fem durant el curs (biblioteca, 
mercat, audicions, etc), és possible que les tutores demanin la col·laboració de mares/pares 
acompanyants. No té perquè ser el mateix delegat/da qui acompanyi. La figura del delegat/da 
informarà al grup de famílies de la classe perquè algun pare/mare s'ofereixi voluntari per fer 
l'acompanyament.  
 
 
PRECS I PREGUNTES: 
 

- Es comenta que a la reunió del menjador algunes famílies van expressar que voldrien 
anar puntualment al menjador a menjar i tastar els menús dels infants. L'ED explica que 
ja hi ha una comissió del Consell Escolar (comissió d'activitats complementàries) que 
s'encarrega de vetllar pel funcionament dels diferents serveis de l'escola: menjador, casal 
d'estudis, extraescolars... Aquesta comissió puntualment es posa d'acord amb la 
coordinadora del menjador per tastar alguns menús. Es recorda la importància de confiar 
en aquesta comissió, que ja s'ocupa de vetllar pel bon funcionament d'aquest servei. Si, 
tot i així, continués havent especial interès i insistència per part d'alguna família en provar 
algun menú, es faria de manera excepcional i amb previ avís (per part de la mare/pare 
delegat/da) i informant, tant a l'AMPA com a la coordinadora de menjador i Direcció. No es 
pot convertir en una pràctica habitual i generalitzada, ja hi ha una comissió que 
s'encarrega d'això.  

 
 

Sense cap altre tema a tractar, s'aixeca la sessió amb el vist-i-plau de la director. 
 

 

El Director:                                                                    La Secretària: 
      
 
 
 
 
 
 
    Christian Àlvarez                 Carol Ventaja 
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