
Acta reunió de  famílies representants desembre 2021 
   
Hora: 9:00 
Assistents: 
• Representants dels pares 
• Cap d’estudis (Aina González) 
• Representants de l'Amipa 
   
Temes tractats: 

   
• Estat obres 
Les obres per a l'ampliació de la vorera del carrer Joan Gris ja han finalitzat, s'ha sol·licitat que les 
reprenguin per ampliar la voravia fins al carreró del Miquel Nadal, d'aquesta manera, els alumnes 
que surten del centre per fer educació física al camp de futbol podran anar-hi d'una manera més 
segura. L'ajuntament ha donat el seu ok a fer-ho i, si no hi ha canvis, està planificat durant les 
vacances de Nadal. 
En resposta a la petició el centre de crear zones d’ombra, l'ajuntament està redactant un projecte, 
un cop finalitzat es presentarà al centre perquè doni  la seva conformitat. 
Hi ha un altre projecte per posar un altre parc de jocs a infantil i, a més, col·locar uns bancs. Altres 
obres que s'estan realitzant a infantil són: 

- Canviar les aixetes. 
- Millorar les barreres que divideixen els patis d'aula. 
- Picar parets amb humitats. 

   
• Chromebooks 
L'AMIPA ha finançat la compra de 35 nous chromebooks per al centre amb un cost total de 10.386 
€. D'aquesta manera el centre compta amb un carro de tablets per a primer i un altre per a segon, i 
un carro per a cada nivell de tercer a sisè de primària. 
El centre agraeix i valora molt positivament tota l'ajuda de l’Amipa. 
 
• Xocolatada 
El pròxim dia 22 de desembre, darrer dia de classe, s'ha organitzat, com cada any, una xocolatada. 
El cost és d'1 euro i els diners recaptats seran per ajudar els alumnes de 6è en el viatge d'estudis. 
Aquest any no es repartirà coca així que el que vulgui pot dur alguna cosa dolça de casa per berenar 
(coca, ensaïmada…) a més de la tassa i un torcaboques. 
Els alumnes  amb alguna mena d'intolerància han d'avisar la tutora. 
 
• Entrades i sortides durant les classes 
La Conselleria ha autoritzat un marge de flexibilització a les entrades i sortides del centre, en horari 
de classes, sempre que sigui per motius mèdics i amb justificant. 

 
 



• Vacunació 
A través del GESTIB el centre va enviar el tríptic amb la informació sobre la vacunació en menors 
entre 5 i 11 anys. Encara sabent que és una decisió exclusiva de cada família des del centre valoren 
positivament el que es vacuni els alumnes. 

 
• Tallers TIC / Ciberassetjament de la Policia Nacional 
Els alumnes de 5è i 6è de primària han realitzat tallers impartits per la Policia Nacional sobre les 
noves tecnologies, algunes recomanacions que se'ls va fer i que es volen ressaltar des del centre 
són: 

- Evitar que els alumnes tinguin un ordinador/ tablet/ tele a la seva habitació. Això, en alguns 
casos, està provocant que es connectin passada la seva hora d'anar-se'n a dormir i arribin al 
centre amb son l'endemà al matí, a més que es perd el control per part dels pares d'on 
accedeixen, que fan… L'ideal seria tenir aquests equips a zones comuns de la casa. 

- Recordeu que l'ús de WhatsApp no és legal en menors de 16 anys. 
-  

• Estació biciPalma 
Sembla que la nova estació de biciPalma del barri es col·locarà a tocar de l'Emili Darder. No hi ha 
data estimada de quan es farà. 
 
• Campanya recollida de llibres 
Es posarà en marxa al centre una campanya de recollida de llibres de lectura. Es col·locaran caixes 
als edificis d'infantil i primària perquè, aquelles famílies que ho desitgin hi deixin llibres de lectura 
que ja no utilitzen a casa per poder anar ampliant les biblioteques d'aula. 
 
• AMIPA 
 
Campus de Nadal 
El campus de Nadal de l'escola se suspèn, ja que no s'ha arribat al nombre mínim d'alumnes perquè 
es pugui organitzar. L'Amipa planteja de cara al pròxim curs organitzar aquestes activitats prèvia 
demanda de les famílies i sempre que hi hagi nombre suficient d’inscrits 
 
Desfibril·lador 
S'informa des de l'AMIPA que Conselleria està instal·lant en alguns centres desfibril·ladors i es 
demana al centre que en sol·liciti un. En cas que la Conselleria no l'instal·li, l'AMIPA s'ofereix a 
comprar-lo. El centre farà noves gestions amb Conselleria. 

 
• Torn de paraula general 
 
Senyalització pas de vianants 
Es pregunta si es podria demanar una senyalització extra al pas de vianants que hi ha entre els 
edificis d'infantil i primària. El centre farà una sol·licitud a l'ajuntament. 
 



Accessos al centre al matí 
Se sol·licita si podrien no tancar-se les portes d'accés al centre entre l'entrada de les 8.30 i la de les 
8.40, així l'entrada seria més fluida, s'evitaria que aquelles famílies que tenen fills que entren en 
horaris diferents hagin d'estar esperant. Des del centre indiquen que aquest tipus d'entrada 
escalonada és el que ve indicat per part de Conselleria i que, per ara, no estan autoritzats a 
modificar-lo. 
 
Problemes accés Gestib 
Es comunica que hi ha famílies amb problemes d'accés al Gestib. Les famílies que tinguin aquests 
problemes han de contactar amb secretaria per intentar solucionar-los. Es recorda que el Gestib 
passarà a ser l'eina única de comunicació i caldrà tenir-hi accés per poder consultar circulars, notes… 
 


