
ACTA REUNIÓ 12/11/2018 DE DELEGADES/DELEGATS DE L’ESCOLA 

ARENAL DE LLEVANT 
 

La reunió de delegats es celebra el dilluns 12 de novembre de 2017 a les 17:00h a l’Escola.  

 

Assisteixen Eulàlia Griset, directora de l’escola; Lara del Río, cap d’Estudis; Ana Guerrero 

presidenta de l’AFA; Àstrid Ripoll, exdelegada i coordinadora de delegats/des, Roger Rull, delegat 

de 2n i coordinador de delegats/des; i els següents delegats/des dels diferents cursos: 

 

Ester Vinyals, Montserrat Guarda,Olga Barrio i Toñi Jimenez (delegades de P3) 

Marta Lloret i Sara Zamorano (delegades de P4) 

Javier Sánchez i Carolina Bayo, Meritxell Alvira i Sergio Alonso (delegats de P5) 

Teresa Garcia, Raquel Lerma, Gemma Pina i Sònia Coll (delegades de 1r) 

Francesc Cortacans, Marta Lleopart, Yolanda Alba, Alba Ferrer i Cristian Cáceres (delegats de 2n) 

Mònica Dapena (delegades de 3r) 

Pau Gargallo (delegat de 4t) 

Mònica Serrano, Emma Recio, Kaura Soleda i Valèria Espada (5è) 

Alicia Garcia, Ramón Fusté, Joan Fernández, Carla Luzzati (6è) 

 

 

Àstrid pren la paraula per a presentar-se i passen a fer el mateix les mestres de l’escola.  

 

Presentació Projecte convivència 

L’Eulàlia presenta el “Projecte de convivència” que ja s’ha iniciat a l’Escola. Aquest projecte s’inicia 

per Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix que els centres educatius han 

d’elaborar el Projecte de convivència en els centres educatius dins del Projecte educatiu de centre. 

Aquest Projecte de convivènvia l’han de tenir implementat com a molt tard el març de 2020. 

 

Tota la informació relacionada amb aquest projecte es pot trobar a la web del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya informació 

 

Per endegar aquest projecte s’ha creat una petita comissió de tres membres (mestres i del Consell 

Escolar) que ja està treballant-hi. Aquesta comissió s’anirà ampliant amb altres membres (entre 

ells pares/mares). 

 

També ens informa que més endavant, es farà una jornada on es donarà a conèixer a totes les 

famílies el Projecte de convivència i es farà arribar a totes les famílies les conclusions d’aquest 

projecte. 

 

Ens informa que l’escola està en la 1a fase de diagnosi, que inclou les valoracions d’alumnes, 

mestres, monitoratge i pares i mares.  

 

Aprofitant que els delegats representen totes les famílies de l’escola, els delgats/des presents fan 

l’activitat necessària per acomplir amb aquesta fase de diagnosi del Projecte: Valoració individual 

de diferents afirmacions, escollir-ne les tres més fonamentals individualment i en grups petits i 

posada en comú tot el grup. 

 

 

Presentació delegats 

Després de l’exercici de diagnosi dels pares/mares passen a presentar-se tots els delegats i 

delegades. 

 



 

Canals de comunicació 

Seguidament l’Anna Guerrero, presidenta de l’AFA presenta els canals de comunicació entre 

famílies/delegats/escola/AFA. Es farà arribar a les famílies la presentació via delegats. Recorda 

que el canal de comunicació oficial de l’AFA és el blog i que a través de delegats només es faran 

les comunicacions importants i urgents.  

 

 

Recordatori funcions delegats 

Àstrid pren la paraula per recordar que la funció dels pares i mares delegats de curs és facilitar la 

comunicació entre les famílies del grup classe amb el centre educatiu i amb l'AFA. 

Recorda que el curs passat teníem pendent modificar el document que porta l’escola sobre la 

organització i tasques dels delegats. Que és un document antic i ha quedat desfasat. 

 

 

Elecció nou/va coordinador/a 

A continuació es passa a l’elecció de nou coordinador de delegats i delegades per substituir 

l’Àstrid que deixa de ser-ho. Es presenta Mónica Dapena, delegada de 3rA. 

 

 

Precs, preguntes i suggeriments 

Per acabar la reunió es passa al punt de preguntes. 

 

Un delegat de P5 pregunta si es seguiran fent les jornades d’Escola des de dins. Es comenta que 

si que es faran que està previst que la primera serà sobre els espais. S’explicaran les 

modificacions que s’han fet respecte el curs passat després de les valoracions dels mestres i 

alumnes. 

 

Una delegada de 1r pregunta com es treballa l’anglès en aquest curs. Són dos hores setmanals, 

una amb grup partit i també hi ha un espai en anglès. 

 

Un delegat de P5 pregunta com s’està treballant les diferències de gènere. En el sentit, de com 

s’està treballant la divisió de nens vs nenes. S’està treballant en els espais  

 

Una delegada de 2n pregunta si aquest any hi haurà el coach per treballar conflictes. Es comenta 

que continua venint a l’escola, cada dimecres. Que s’està treballant a un nivell. 

 

Una delegada de P4 comenta que ha rebut comentaris que a l’espai migdia no hi ha prou 

monitoratge que hi ha problemes amb els nens. Es comenta que el monitoratge de l’espai de 

migdia està per sobre de la ràtio mínima. Que estan visitant altres escoles, perquè s’està revisant 

si aquest pati és massa llarg (en temps). Sembla que hi ha també altres escoles que estan en 

alerta que els sembla que és un pati de massa estona i que els nens estan més alterats/moguts. 

També es comenta que, a part dels tallers ja organitzats, els tallers d’aquest espai, els nens i 

nenes fan assamblees amb la Rebeca i veuen que poden organitzar i que els agradaria fer. 

 

Una delegada de 1r demana si es pot millorar la neteja dels vestuaris. Es comenta que els 

vestuaris es netegen cada dia, que és cert que no “llueixen” i semblen sempre bruts, però que 

netejar-se es fa cada dia. 

 

Una delegada de 2n vol transmetre que a la reunió pedagògica de la seva classe es va demanar 

com es pot millorar la comunicació mestre-classe, si podria ser a través d’agendes. Que la 

recollida dels nens al patí, la diferencia de “nivell” no facilita la comunicació amb els mestres.  

 



Una delegada de 1r comenta que encara han sortit casos d’Impetigen si encara es continua 

portant els tovallons cada dia. Es comenta que si, que de moment es seguirà fent un tovalló al dia 

fins que l’escola avisi que no cal. També es debat si s’ha d’informar o no a l’escola quan un nen 

falta sobretot per una malaltia tant contagiosa i l’escola comenta que aixó recau en cada família 

fer-ho o no. 

 

 

Es conclou la reunió a les 18:40h  

 

 

 


