ACTA N.2
REUNIÓ DELEGATS I DELEGADES DIA 22 DE FEBRER DE 2019
1. BREU EXPLICACIÓ DEL PROJECTE DE FAÇANA, COBERTA I ASCENSOR A
L’ESCOLA
Arrel de les preguntes sorgides a l’anterior reunió, la Mercè fa una breu explicació del
projecte de reforma que es durà a terme per part de l’equip d’arquitectura MATTERS.
Pel que fa a les façanes:
•
•

•
•

Es col·locarà doble vidre a les finestres per un tema acústic i tèrmic
S’ajustaran els tancaments originals i es restauraran les finestres per tal de que
puguin obrir per dalt de manera que es mantinguin les ventilacions superiors
originals. Permetent aquesta ventilació superior als carrers Sotstinent Navarro i
Salvador Aulet, però no a Via Laietana per la gran pol·lució existent.
Pel tema de l’assoleix els vidres tindran un tractament superficial.
També es comenta que l’ascensor està previst dintre del pati interior que connecta
directament amb la planta baixa.

Es proposa enviar un Mail al Consorci per preguntar com està la licitació d’aquest projecte i
fer una mica de pressió.
AULA PILOT
Els delegats i delegades de parvulari pregunten per l’estat actual de l’aula pilot i el seu
funcionament actual.
La Mercè explica que està funcionant molt bé i que de moment no hi ha subvencions per
fer més aules, tot i que la Claudia està veient si hi ha opció d’aconseguir alguns fons
europeus.
2. JOGUINES AL PATI DE PRIMÀRIA
La Mercè explica que el pressupost del Projecte Alicia s'ha derivat a comprar materials i jocs
creatius per al pati de primària de fusta i troncs (marca Milanta) pels nens i les nenes i també
catifes de gespa artificial per fer les construccions a sobre.
Aquestes joguines es guardaran a la caseta però s’ha de millorar la tanca per tal de que no
les robin.
Les joguines les provaran els nens i les nenes la propera setmana i aniran sortint una hora
cada grup per experimentar.
També relacionat amb el pati de primària, s'ha comentat el problema que tenen els talussos
de drenatge i s'està veient què es farà.
3. PREGUNTES, DUBTES O SUGGERIMENTS DELS DELEGATS I DELEGADES
. Es pregunta què vol dir que l’escola és ESCOLA SOSTENIBLE (abans agenda 21)
La Mercè explica que fa 6 anys que formem part d’Escola Sostenible i que algunes de les
activitats o accions que es fan són: Tenir plantes, l’hort, recollida selectiva, reutilitzar fulls,
tenir el splau al menjador i l’escala, reduir el paper de mans, insistir en esmorzars i embolcalls
sostenibles...
Els delegats i delegades de parvulari comenten que una família els hi ha dit que hi ha una
subvenció dintre del marc europeu per escoles sostenibles, durant la reunió busquem la

informació per internet i sembla que la subvenció és per clima però sembla que es va convocar
l’any passat. Es demana que la família que ha fet el suggeriment informi directament de la
subvenció en cas de que sigui una diferent a la que s’ha trobat en la reunió.
. Els delegats i delegades de parvulari es queixen de la paperera que hi ha al costat de la porta
d’accés a l’escola. Sembla que molts dies està molt plena i fa pudor.
La Mercè envia un Mail a la tècnica del districte per traslladar aquesta queixa. Es proposa que
es buidi més sovint o bé que es traslladi de lloc.
Alguns pares i mares suggereixen enviar tuïts constants al districte amb fotos de la paperera. Es
veu que funciona bé s'ha de posar el hashtag #ciutat vella. També es proposa trucar al 112 o bé
a civisme. Com a últim recurs es pot fer servir la via del Síndic de greuges.
. Els delegats i delegades de parvulari fan la proposta a l’escola que el Dinantia s’enviï en una
segona llengua.
Des de l’escola s’explica que els comunicats s’enviaran només en català, però que l’escola posa
a disposició dels pares i les mares el professorat, de manera que cada matí està a la porta de
l’escola per atendre els dubtes i les preguntes que puguin sorgir.
La resta de delegats i delegades els hi suggereixen crear una xarxa consolidada entre les famílies
de cada grup per evitar que alguna se senti desplaçada, perquè això és el que ha funcionat a
molts grups de primària.
. Els delegats i delegades de parvulari informen que el tema de les sabates s’està resolent per
part de les famílies.
. Els delegats i delegades de parvulari pregunten perquè el parvulari no té un especialista en
música. Des de l’escola s’explica que el professorat de parvulari està preparat per donar aquesta
especialitat i que no es necessita algú específic.
Aquestes classes les dóna la Marta i les famílies fan saber a l’escola que estan molt contentes
amb ella.
. Unes famílies de primària traslladen el seu malestar pel tema del menjador. Sembla que ha
hagut un parell de problemes però s’estan intentant resoldre, de fet, mentre s’està fent la reunió
de delegats i delegades, en paral·lel hi ha una altra amb els responsables del menjador. Es
recorda per part de la Direcció, que és molt important manifestar el malestar o les inquietuds
sobre l'espai menjador, de seguida i directament amb la persona de contacte entre famílies i
servei de menjador. Cada dia hi ha algú al vestíbul de primària per atendre les famílies.
. Es demana a l’escola si compta amb un protocol d’assetjament escolar i la resposta és
afirmativa.
. Els delegats i delegades de 5è i 6è estan preparant el Sant Jordi i en breu rebrem un Mail amb
instruccions precises per portar els llibres (només s’acceptaran llibres infantils i d’adults en molt
bon estat).
. Es fa saber que a partir del proper dilluns dia 25 de febrer, el Pati Llimona ofereix una sala als
pares i mares de l’escola per tal de fer reunions a on es preveu fer el relleu de l’AFA. Aquestes
sessions estan previstes tots els dilluns de 15 a 16.30 hores.

