ACTA JUNTA 18 FEBRER 2016
Assistents: Anna Poch, Monica Cuchi, Mònica Suárez, Olga Oller, Paz
Rovira, Carme Biech, Angeles Valero, Joana Mulero, Noelia Valencia,
Susana Soriano, Belen Van Brakel, Júlia Vilà, Josep Lop, Ricardo Pérez,
Desireé Luque, Encarni Valdivia, Merche Rodríguez, Mercè Medina, Marta
Jordana.
1. Extraescolars cet10
Activitats que han pujat el nombre de nens son bàsquet, gimnàstica
rítmica, natació, funky, ballem, futbol, aula d’estudi, ludoteca/casal
de tarda.
Ha baixat el nombre de nens a patinatge, iniciació esportiva i teatre.
Roda d’esport i judo són noves i han tingut èxit tot i que a judo són
pocs, possiblement per l’horari.
273 nens 2014-2015
318 nens 2015-2016
Es fa una exposició extensa amb explicació concreta i específica de
les activitats que proposen fent referència concreta a la titulació
dels monitors.
Les que per el proper curs van ser aprovades en la junta anterior
són: Volei i Mindfulness.
Després de l’exposició es tornen a sotmetre a votació:
 Espai d’art amb una abstenció i la resta de vots a favor,
s’aprova.
 Ultimate: 3 abstencions i resta de vots en contra, es rebutja.
 Es sotmet a votació quedar-se nomes amb Ioga o Mindfulness
degut a la semblança d’activitat i ser propostes noves, tots a
favor d’eliminar-ne una. L’opció aprovada es ioga ja que es va

aprovar la nova empresa i ja s’ha parlat amb la direcció de
l’escola
Es proposa passar Teatre a l’escola Poblenou per evitar eliminar
l’extraescolar ja que porta 3 anys amb poca participació. S’estudiarà
la possibilitat.
Ja que no hi ha cap problema d’espais no es sotmet a votació les
activitats per pares i s’aprova que s’ofereixin totes: Ioga, Bàsquet,
Body combat, Running, Patinatge urbà.
2. Casals i colònies
Per al casal de Setmana Santa es fa oferta per dies per augmentar la
possibilitat que surti.
El casal d’estiu seguirà amb la mateixa proposta oferta permetent
que els infants es puguin moure d’un casal a l’altre en moments
concrets.
3. Anglès
El nivell és baix perquè va ser el pacte al qual es va arribar amb
l’anterior direcció. El Michael parlava amb les mestres i ell feia
reforç de la matèria que es donava a l’escola. Des de 4rt a 6è el
nivell era una mica més alt. A partir d’ara farà el que fa a la resta de
centres i apujarà el nivell.
Les colònies d’anglès sempre s’han ofert però l’estiu passat la
cartellera va quedar petita i es va tapar.
4. LOPD
La directiva no cal que signi documents nous ja que serveixen els del
curs anterior.
Cal fer l’actualització del fitxer de les persones que han marxat.
Es procedeix a actualitzar els documents de confidencialitat.

Els nous membres de comissions que tenen accés a dades signen el
document de confidencialitat.
5. Escacs
El professor no ha passat cap rebut fins a febrer. Els rebuts
pendents els farà cada dos mesos.
6. Kids Brain
Es va fer una sessió de portes obertes a un dels grups, properament
es farà als altres grups.
Al grup de grans el professor és nou, ja que l’anterior va plegar.
7. Kids&Us
S’ha fet una reunió amb la direcció de l’escola per presentar-se.
Es farà l’activitat de setembre a juny, igual que a l’acadèmia.
Per a alumnes nous s’oferirà:
 De P-3 a 2on una hora setmanal.
 De 3er a 6è dues sessions de 45 minuts de conversa.
Per alumnes que ja son alumnes de l’acadèmia podran fer les
classes a l’escola seguint el nivell que els toca si hi ha prou alumnes.
La inscripció ha de ser on line.
Es reuniran amb escacs i música per quadrar horaris d’alumnes que
també facin aquestes activitats ja que coincideixen al migdia.
8. Instituts
L’escola ja té assignat un tercer institut com a resposta a una
sol·licitud antiga de la direcció.
La comissió va anar a la reunió del districte on van explicar que
Poblenou és a la zona 26 i el Provençals és a la zona 28.
Per al curs 2016-2017 començarà el Maria Espinal en barracons al
carrer Sancho de Àvila/Llacuna i ubicació definitiva a Camí antic de

València/Espronceda. En 3 cursos començarà un a Sancho de Àvila
que encara no té nom. Tot i això no hi ha prou places al barri, i de
cara el proper curs hi haurà adscripció única a la zona 26.
La nostra situació és peculiar ja que a la nostra zona 28 no hi ha cap
institut i els 3 que tenim assignats són per sobre la Gran Via. El 40%
d’alumnes de l’escola viu per sobre de la Gran Via i el 60% per sota
de la Gran Via. Per això la idea que planteja la comissió és lluitar per
mantenir els 3 que tenim i augmentar a un quart institut i que
aquest sigui a Poblenou.
Es podria intentar optar al de Sancho de Àvila ja que es veu inviable
el Maria Espinal.
Tothom està a favor del plantejament de la comissió. Aquests es
reuniran amb direcció per alinear-se i posteriorment s’informarà les
famílies.
9. Consell escolar
L’equip directiu actual es presenta per 4 anys més.
S’ha demanat un pressupost a “A taula” per fer horari fins les 16:00
en el període de jornada intensiva. Són 4€ per nen i s’accepta el
pressupost sense cap vot en contra.
S’està preparant una enquesta de satisfacció del servei de menjador
i d’acollida.
Finalment sí que es farà la festa de final de curs per als alumnes de
6è. La part de les orles l’organitzaran les mestres i la part d’aperitiu
l’organitzaran els pares.
En el concert de Nadal s’ha demanat pressupost al Casino l’Aliança,
però el preu és desproporcionat i es passa molt del que pot destinar

l’escola. En quant a organització les mestres no es van adonar que hi
havia gent dreta abans de començar l’actuació.
El tema de les rates del pati ja està solucionat de fa temps.
En referència a les proteccions de les cistelles el consorci diu que no
és un tema prioritari.
Una mare va proposar a l’escola i ara a l’AFA d’afegir-se a la
campanya “Para el motor” per reduir la contaminació als voltants de
l’escola, especialment a l’entrada i sortida de nens. S’aprova per
unanimitat.

La propera reunió de Junta tindrà lloc el dimecres 16 de Març a les
20:00 a la sala de professors.

