
Acta del plenari de la comunitat del 24 maig 2022 

Equip directiu: 3 

Mestres: 6 

Famílies: 42 representants 

1. Aprovació de l’acta anterior. S’aprova 

2. Memòria de les comissions de l’escola.   

Comissió de formació: es valora positivament haver pogut fer les últimes formacions 

presencialment sobre pedagogia sistèmica i disciplina positiva. També se n’han fet 

online.  

Comissió SAM SAV. L’app TPV Escola ha facilitat l’organització i gestió, s’està creant 

una borsa de monitors. De cara el curs que ve, hi ha dubtes sobre el fet de seguir fent 

el SAM en ambdós edificis. 

Comissió de festes: es valora molt positivament haver tornat a fer festes a l’escola  i el 

curs que ve es voldria tornar a fer el format original d’anys pre-pandèmia.  

 

Comissió gegantó. Ja tenim gegantó, en Tafaner, que es presentarà a la Corofesta del 

18 de juny. L’escola ja ha pagat el  50 % i l’altra meitat se’n farà càrrec l’AFA.  Es farà 

marxandatge amb el nom del gegantó i l’escola: es vendran 500 samarretes a 6€. Es 

podran adquirir per TPV escola i a la festa de l’escola. Les talles de les samarretes 

seran per a infants des de 3-4 anys fins també per a adults.  

 

Comissió d’extraescolars. Hi ha hagut moltes baixes de talleristes al llarg del curs per 

malaltia i hi ha hagut problemes per comunicar-se amb les famílies quan s’han hagut 

d’anul·lar les activitats. Les propostes d’activitats extraescolars pel curs vinent són 

interessants, però no hi ha gaires espais i falten mans per ajudar a coordinar-ho tot. Es 

proposa fer un grup de difusió de whatsApp per avisar o bé fer ús de Telegram. Cal 

tenir en compte la protecció de dades, per tant caldria sol·licitar autorització a les 

famílies en el full d’inscripció. El curs que ve es recuperarà la sala gran com a gimnàs i 

se’n podrà disposar a les extraescolars.    

 

Comissió del futbol femení. Fins ara l’activitat era gratuïta, però es vol que en un futur 

les nenes que s’han fet grans puguin ser monitores i per tant es pagui una quota que 

serviria per pagar el sou d’aquestes entrenadores.  

 

Comissió de comunicació. S’ha fet una web nova, molt intuïtiva. Si algú vol pujar un 

article es pot enviar a la comissió de comunicació (comunicacio@coromines.cat)  Es 

pot consultar el menú del menjador a la web. Pel que fa a la “llista de la comunitat” es 

tornarà a impulsar el curs que ve. Es demana que les fotografies dels anys anteriors 

també es pengin a la web de l’escola. 

 



Comissió d’infraestructures:  S’ha organitzat una “jornada manetes” amb molt d’èxit, 

es segueix insistint en l’edifici nou i en millores del dia a dia. S’està pendent de la 

reconstrucció del mur del pati de primària. Es vol fer una queixa a l’Ajuntament pel poc 

manteniment dels edificis.  

 

Comissió de mestres d’estètica: es planteja fer una brigada de millora de les aules de 

primer i segon. S’enviarà un correu a la comunitat per demanar ajuda a l’hora de 

muntar mobles i pintar aules quan es treguin mobles vells. També es demanarà 

actuació a la brigada i als conserges.  

 

Comissió de menjador: hi ha hagut problemes de comunicació amb l’empresa Valors.  

Es vol canviar la gestió del menjador. Se’n parlarà després a l’assemblea AFA. Al 

menjador d’infantil es vol fer un mural a les parets i per això cal sanejar-les, però 

l’equip directiu recorda que els murals a la nostra escola sempre han estat fets pels 

infants i que els adults només orienten els infants. També es proposa posar un suro 

per penjar les obres creades pels nens. 

 

Comissió econòmica. S’han gestionat les despeses de cada comissió. Es demana que 

els pressupostos siguin ajustats a la realitat. Aniria bé fer una previsió. 

 

Comissió de casals. Caldrà fer una reunió aviat entre equip directiu, membres 

d’aquesta comissió i la coordinadora del casal per concretar quines aules podrà fer 

servir el casal ja que el curs que ve començarà el 5 de setembre i les mestres 

necessitaran treballar al màxim a les aules.  

 

3. Calendari escolar 22-23.   El curs començarà dilluns 5 de setembre i es farà horari 

intensiu tot el setembre, de 9 a 13h. L’horari del servei de menjador el mes de 

setembre serà de 13h a 15:30. El Departament farà una bestreta a l’escola  per pagar 

els educadors de menjador que facin falta per tenir cura de l’alumnat que vinguin a 

l’escola de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 durant el mes de setembre.  El menjador no serà gratuït 

el setembre, però és possible que l’alumnat becat pugui fer-ne ús.   

S’aprova sol·licitar la jornada intensiva del juny 2023. 

4. Plantilla de mestres curs 22-23. L’equip de mestres del curs que ve està format per 

27,5 mestres, 3,5 mestres menys que l’actual (perdem les mestres reforç covid i la 

mestra d’aula d’acollida). Per aquest motiu s’han fet 2 claustres per debatre si 

optàvem per seguir triplicant un nivell. En aquest sentit, l’equip de mestres va decidir 

que seria convenient mantenir els grups triplicats de P5 que l’any vinent faran primer 

perquè hi ha moltes necessitats educatives. Hem demanat al director de serveis 

territorials i a inspecció que ens doti d’una mestra més que ens permeti atendre a la 

diversitat com cal. En aquesta línia, una família ha proposat que el sector famílies 

també pot fer arribar les seves reivindicacions a serveis territorials, però caldria que 

alguna família les coordinés perquè poden tenir més repercussió al Departament 

d’Educació. Des del grup de corresponsals es farà aquesta gestió.  



5. Colònies a P5, 3r i 6è.  L’any vinent s’inicia un nou cicle de colònies: hi aniran els 

alumnes grans de cada duar, és a dir, P5, 3r i 6è. Ara bé, garantirem que tot l’alumnat 

vagi de colònies tres cops al llarg de l’escolaritat. Per això, els alumnes nascuts el 2016, 

2015, 2014 i 2013 faran colònies de manera progressiva els propers cursos. 

 

6. Torn obert de paraula:  

 

Les entrades de P5 i P3: Es mantindran les entrades com es fan ara, però de cara al 

curs vinent es tornarà a la normalitat. Ara bé, caldrà pensar molt bé com fer les 

entrades i les sortides d’infantil i de primària del curs que ve per tal d’evitar 

aglomeracions passades. 

L’any vinent participarem com a escola al programa LECXIT. 

Es valora positivament seguir oferint el curs de Llengua àrab i cultura marroquina el 

curs que ve, recordar que hi pot participar alumnat a partir de 3r de primària i que no 

cal que la seva llengua materna sigui l’àrab. 

 


