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Presents: Gladys Buisan, Montse Rossell, Xavi Bassols, Laia Solà 

i Marta Coll 

 

Temes tractats: 

1. Repàs votacions ZER: Es llegeixen els comentaris que alguns pares o mares van escriure als 

fulls de votació del tema seguir o deixar de pertànyer a la ZER Guilleries. El resultat de les 

votacions ja va fer-se públic, al guanyar el NO, l'equip docent no va tornar a proposar-ho al 

Consell Educatiu. Malgrat tot, els comentaris no parlen dels canvis que suposaria esdevenir 

escola independent, sinó que van dirigits a la línia pedagògica de l'escola, tot i les reunions al 

respecte no tenen clar que el treball per projectes no va vinculat al tema ZER. Es creu 

convenient fer arribar els comentaris a l'escola en la propera reunió conjunta. També es pot 

comentar a l'escola que la reunió on s'havia d'exposar el tema ZER va provocar més confusió, 

enlloc d'aclarir dubtes.  

2. Repàs de l'estat de comptes i previsió: La Montse ens presenta l'estat de comptes actual i 

ens explica la previsió del que tindrem a final de curs. Discutim sobre les possibles despeses: 

els extraescolar de juny, la festa de final de curs... Les fotos també s'han entregat i cobrat 

totes. Respecte alguns impagats que hi consten de fa anys, la Montse ha pogut parlar amb un 

dels pares i explicar-li, de manera que en breu rebrem el pagament de tot l'import acumulat 

que es devia. 

3. Festa Final de Curs: S'ha de proposar una reunió amb les famílies de cicle superior, que són 

les encarregades de muntar la festa per tal d'explicar-los que han de ser autosuficients, és a 

dir, intentar amb els tiquets venuts cobrir les despeses. El pressupost que AFA ofereix són uns 

500eur. Recordar que per fer ús del menjador/cuina de l'escola cal enviar correu previ a 7iTria. 

4. Extraescolars Juny: S'han de cobrir les tardes de les setmanes de juny on l'escola fa horari 

intensiu. Es va demanar pressupost a Educa i a la noia de teatre, també s'acorda demanar-lo a 

Santa Marta. I fer recordatori a Educa. 

5. Extraescolars: Els papers de responsabilitat civil estan entregats però encara no tenim tots 

els papers en regla. Cal que des de l'escola es faci arribar el protocol d'emergències a les 

persones o empreses que gestionen extraescolar en el centre; per tal que aquestes puguin 

emplenar i entregar els papers de prevenció de riscos. De cara al curs vinent, hem tenir la 

previsió de tenir tots els tràmits fets abans d'iniciar les extraescolars. 

A qui gestioni l'extraescolar dels dimecres i/o de juny, demanar un control en l'entrega dels 

infants i que assumeixin la responsabilitat a les 17h si no han vingut a recollir-los, per això 

farem entregar a la família un paper amb dades de contacte per tal que puguin localitzar-los. 



6. Primers auxilis: Es creu convenient apropar coneixements de primers auxilis tant als infants 

de l'escola com a la comunitat educativa (mestres, monitors, famílies...). Per això, es buscarà 

una data en les últimes setmanes de juny per tal que un grup vingui a fer el taller a l'escola per 

a tots els nens i nenes. D'altra banda, des del CAP Viladrau tant en Jordi, metge, com la 

Gemma, infermera s'oferien per venir a fer qualsevol xerrada o taller a l'escola; se'ls 

contactarà per organitzar un taller de primers auxilis on es convidarà a monitors de menjador, 

famílies i mestres.  

 

 


