ACTA N.1 CURS 2019-2020
REUNIÓ DELEGATS I DELEGADES ESCOLA ÀNGEL BAIXERAS
DATA: 8 DE NOVEMBRE DE 2019
HORA: 15 H.
LLOC: EDIFICI D’INFANTIL
ASSISTENTS: Faiza Hamzaoui, Laia Lukacs, Ferran Rodà, Eva Garrido, Maria Ximena Martínez,
Astrid Hohner, Rocio Muñoz, Eloi Puig, Jordi Boixareu, Eva Rus, Àngela Oliva, Dani Gil, Joana Puig i
Mercè Vilalta.

1. CAMINS ESCOLARS I COMISSIÓ GROGA
En Ferran ens explica que la comissió de camins escolars i la comissió groga s’han ajuntat. Es va
presentar el dossier on es poden consultar les nombroses queixes fetes durant el curs passat, anades
i vingudes dels nens i les nenes a l’escola i millores possibles.
S’exposen com a prioritàries les intervencions als carrers Ataülf i Sots Tinent Navarro.
-

CARRER ATAÜLF. Al carrer Ataülf els temes principals serien la tallada de tràfic i fer la
placeta de davant de l’edifici d’infantil més amable.

-

CARRER SOTS TINENT NAVARRO. Al carrer Sots Tinent Navarro s’aparquen molts cotxes i
motos i a més circulen molt ràpid, la qual cosa suposa un gran perill pels infants de l’escola.
La proposta que en aquest moment sembla viable es la col·locació d’unes pilones, que faran
que el tràfic sigui més controlat i obligarà als vehicles a frenar i anar més a poc a poc.

-

PLAÇA CARME SIMÓ. La Mariona Buxadé, tècnica de Ciutat Vella de l’Ajuntament de
Barcelona, ha comunicat que es trauran les línies de vida de la plaça, i de moment es
posaran uns plàstics tapant els talussos.

2. PLACA REIVINDICATIVA DE LA HISTÒRIA DE L’ESCOLA
-

ACTE DE L’ATENEU DE MEMÒRIA POPULAR. El dia 29 de novembre a les 5 de la tarda es
farà un acte sobre la memòria de l’escola pública i es vol reivindicar la importància dels
edificis i espais històrics de la Via Laietana. Es farà a l’edifici de Comissions Seu de l’Ateneu
de Memòria Popular . La intenció és reivindicar la petició de senyalització de l’escola Baixeras
com a espai de memòria democràtica. Se’ns demana com a delegats i delegades
promocionar aquest acte.

3. DONAR MÉS VISIBILITAT A L’ESCOLA
L’edifici de primària, donades les seves característiques arquitectòniques d’edifici històric, passa
desapercebut com a Escola per a moltes persones que no ho coneixen. Per aquest motiu es proposa
donar més visibilitat a l’Escola perquè la gent respecti les zones exteriors de la mateixa.
-

BARANES DE FUSTA. Es proposa fer baranes de fusta al voltant dels arbres pintades pels
nens.

-

CONVIDAR AL REGIDOR. La Mercè proposa convidar al Regidor de Ciutat Vella, en Jordi
Rabassa a l’escola per explicar-li les diferents problemàtiques, entre aquestes el tema de la

seguretat a l’escola tenint en compte l’actual situació política i els aldarulls que va haver amb
motiu de les mobilitzacions per les protestes polítiques del mes passat.
-

MÉS NETEJA. Es parla de la possibilitat de que hi hagi més neteja a les zones externes a
l’escola. Aquest és un tema que també se li pot comentar al Regidor quan vingui.

-

PROJECCIÓ AL CARRER. Es proposa la possibilitat de fer una projecció que il·lumini el
carrer quan es fa fosc per donar visibilitat a l’escola. Es una idea que va agradar molt i que es
continuarà treballant per veure la seva viabilitat.

4. PETICIONS DE LES TUTORES
-

REVISAR EL BLOG. Les tutores ens demanen que mirem el blog de l’escola ja que s’està
fent un esforç per anar penjant informació, i animar als altres pares i mares que també ho
mirin.
Es comenta si es podria informar de alguna manera (Newsletter, Dinantia,...) als pares i
mares quan hi hagi novetats al blog.

-

REVISAR AGENDES. També ens demanen que revisem les agendes de manera assídua.

5. COMISSIÓ DE COLÒNIES
-

L’altre dia va haver reunió de la comissió de colònies i se’ns informa de la importància
d’intentar que les famílies participin en les activitats que es realitzin per treure beneficis. Hi ha
la possibilitat de que els divendres es venguin berenars a la sortida amb aquest objectiu.

6. SERVEI D’ ACOLLIDA
-

ACOLLIDA A PRIMÀRIA. S’estrena el servei d’acollida a primària com ja es va informar a
través del Dinantia. Aquest servei es podrà realitzar gràcies a la subvenció del Pla de Barris.

7. PROPERA ASSEMBLEA AFA
-

Es fa un recordatori de la propera assemblea de l’AFA que serà el proper dilluns, dia 11 de
novembre a las 17:00 H. a l’edifici de primària.

8. SORTIDES – CÀTERING
-

-

A LES SORTIDES ELS NENS I NENES HAURAN DE PORTAR AIGUA. La Mercè ens
informa de que a partir d’ara a les sortides els infants hauran de dur les cantimplores plenes
d’aigua des de casa. Es una mesura de sostenibilitat per estalviar l’ampolla de plàstic.
MENJAR PREPARAT EN COMPTES D’ENTREPANS. A més, s’està mirant la possibilitat de
que l’escola compri carmanyoles perquè en comptes de portar entrepans portin menjar
preparat a les sortides. L’empresa està consultant a Sanitat la viabilitat d’aquesta proposta.

9. PREGUNTES, DUBTES O SUGGERIMENTS DELS DELEGATS I DELEGADES
P3
-

Hi ha algunes mares que han manifestat la seva voluntat d’acompanyar als seus fills a l’hora
del dinar. D’entrada es una possibilitat inviable ja que seria un greuge comparatiu pels que no
poden estar acompanyats.

-

Una mare ha demanat si hi ha possibilitat de que la classe estigui més ventilada.
Es diu que és la classe més ventilada d’infantil, però tot i això es comentarà.

-

Es transmet la preocupació d’alguna mare per la quantitat de mercuri que pot tenir el lluç que
mengen els nens nenes al menú de l’escola.

-

Es demana que es recolzin els hàbits de neteja al menjador (rentar-se les dents, fer servir els
tovallons).

-

Es demana que hi hagi més ordre amb els seus estris personals a classe.

-

Alguns pares i mares es queixen de la mitja hora d’ informàtica que tenen els nens a la
setmana perquè pensen que ja hi ha prou us de pantalles per tot arreu. Des de l’escola
s’informa que el que es fa es començar a treballar les competències digitals que necessitaran
més endavant, i la importància d’educar als nostres fills per un bon ús de les pantalles.

P4

2ON.
-

Comenten la possibilitat de fer algun treball amb col·laboració amb la Fàbrica del Sol. La
Mercè i la Joana diuen que ja s’han fet coses amb ells i que aquesta possibilitat continua
oberta.

4RT.
-

Es comunica cert malestar d’alguns pares i mares perquè hi ha alumnes de 4rt. que se senten
intimidats per alguns alumnes de 5è. La Mercè ens diu que aquest tema està en continu
treball i que estiguem tranquils al respecte.
En cas de que algun nen o nena tingui qualsevol problema puntual se li hauria de comunicar a
la tutora.

