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Transcripció preguntes al Consell Escolar: 
 
1. 
El projecte de “Ja nedo” és de l’ajuntament de Barcelona i subvenciona tot l’alumnat 
de primer en l’aprenentatge de la natació durant tot el curs escolar. Això representa 
que tot l’alumnat ha d’anar una hora a una piscina del barri, en aquest cas seria a Can 
Felipa, als 45 minuts de classe de natació s’ha d’afegir el temps de desplaçament. 
També representa que s’ha de destinar professorat de més per fer els 
acompanyaments, i aquest queda minvat de la resta de l’escola. 
El plantejament que es fa l’escola, dins de l’àmbit d’educació física, és treballar dins de 
l’escola altres activitats motrius que donin un ventall de possibilitats més ampli. Alhora 
tenim en compte que l’escola, des dels seus inicis, té consolidada l’extraescolar de 
natació. 
Tot i que l’escola no participa en l’activitat “Ja nedo” pel que representa pel que fa a 
recursos humans i horaris,  dins del programa d’activitats de l’Ajuntament de 
Barcelona hi ha altres activitats en les que sí participa com són, el Dansa Ara, a les 
Curses d’orientació, Corval?, al Flick Flack, a la Diatló, a la Cantània, al Joc perdut, als 
petits talents, a la gimnàstica fa per tu. (no sé ben bé com s’escriuen, si ho pots 
corregir, gràcies) 
 
2. 
Tema lavabos 
Pel que fa a la queixa que les nenes no poden canviar-se per l’estat dels lavabos. Les 
nenes que es canvien a educació física són de cinquè i sisè, els lavabos de la tercera 
planta, que és on tenen les aules, estan nets. D’ençà que es va fer la queixa, l’escola ha 
anat fent fotografies periòdiques per tenir documentació gràfica de l’estat d’aquests 
lavabos. Si bé és cert que l’estat de neteja dels lavabos dels vestidors és més difícil de 
mantenir, ja que per aquests vestidors passen tots els cursos de primària, les nenes de 
cinquè i sisè tenen la possibilitat de canviar-se al tercer pis. 
 
Tot i això l’escola és conscient que té problemes amb la gestió de la neteja de l’escola i 
per això mateix ja fa temps que s’està demanant al Consorci, tant per mail com en 
reunions presencials, un seguit de canvis en la gestió i el subministrament de 
productes d’higiene. S’hi està treballant. 
 
3. i  5. 
Tema pacificació – es va respondre a l’acta del Consell. Es va demanar al representant  
de l’ajuntament que estava present al Consell Escolar que expliqués quines són les 
perspectives de futur al barri sobre la pacificació i estem a l’espera de la contesta. 
 
4. 
Tema de autocars 
Estem treballant amb una empresa d’autocars professional i confiem en els 
treballadors que aquesta empresa assigna per a conduir un autocar. Considerem que 
les proves de control i de seguretat pertinents les realitza l’empresa tant que 
responsable dels seus treballadors alhora que respon davant de l’escola. 
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6. 
Tema calefacció 
L’escola es va posar en contacte amb el Consorci i es va demanar que l’escola la 
pogués manipular. Es pot manipular la calefacció perquè no està automatitzada. 
A finals de desembre va venir un tècnic que va explicar com s’havia de realitzar la 
manipulació de la caldera per poder ajustar la calefacció i a hores d’ara ja hi ha menys 
temperatura a classe. Alhora es va demanar un temporitzador per aturar la calefacció 
durant el cap de setmana i està funcionant. 
 
7. 
Tema objectius pedagògics 
L’escola disposa de documentació de treball d’ús intern per a les professionals que 
estan fent tot el seguiment dels objectius.  
Document base de treball és el que hi ha penjat al Xtec que es pot consultar a través 
de la web. Actualment l’escola no disposa d’una documentació resumida i preparada 
per a les famílies. Els documents dels que disposa amb el vistiplau d’inspecció, són els 
d’ús intern que es fan servir per programar, per treballar i preparar les diferents 
activitats. Tot i això com és una demanda reincident per part de les famílies l’escola 
està valorant fer un document que doni resposta en aquest sentit a les famílies. 
 
L’escola sí que té docuements interns amb el vist i plau de l’inspecció, que amb 
aquests documents es dissenyen tots els plans de treball, i la base d’aquests 
documents és el currículum penjat al xtec … 
 
 
 
 
 


