
ACTA 

REUNIÓ DE LA MESA DE REPRESENTANTS DE LES FAMILIES 

D’EDUCACIÓ INFANTIL – INICIAL DEL CURS 2016-2017 

  

Reunits al centre educatiu Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera, el dia 20 

de setembre del 2016, a les 17:30 h, en primera convocatòria del curs 2016-

2017, amb l’assistència de l’equip directiu del centre i dels Representants de 

les famílies d’Educació Infantil i Educació Inicial. 

Assistents equip directiu 
 

Nuri Solà 
Jenni Roger 
Joan Codolar 

 
Assistents representants dels pares 

 
Francesc Robles 
Alicia Ruiz 
Vanessa Pulido 
Meritxell Gaspà 
Sandra Puig 
Mònica Jurado 
Belén Cintas 
Montse Capdevila 

S’excusen tots els que falten. 
 

Ordre del dia 
 

 Aprovació i lectura de l’Acta anterior 

 Presentació de l’organigrama de l’escola. 

 Reunions principi de curs.  

 Dates de les reunions de la Mesa de Participació.  

 Votació Consell Escolar.  



 Xerrada representant dels Mosssos d’esquadra.                                                                                                                                      

 Precs i preguntes  
 
 
a) Aprovació de l’acta de la reunió del dia 13 de juny de 2016.  

 
b) L’equip directiu presenta l’organigrama del centre. Hi ha una mestra 

coordinadora de LIC. Un representant pregunta què significa i la 
directora aclareix que LIC vol dir Llengua, interculturalitat i cohesió 
social. La figura d’aquest mestre es va crear per l’època en què van 
entrar molts immigrants per tal de ajudar en la integració social i de la 
llengua d’aquests nens. Actualment, com que ja fa temps que no hi ha 
entrada d’alumnes estrangers, aquest mestre es dedica a impulsar 
plans per millorar la llengua, la lectura, etc. per a tots els alumnes del 
centre. 
Aquest any a l’escola hi ha una mestra més d’educació especial, degut 
a que l’escola ja té dues línies a tots els cursos. Aquesta nova mestra es 
dedicarà a l’atenció d’alumnes amb trastorns del llenguatge i l’audició 
(logopèdia). 

c) Es recalca la importància de l’assistència a les reunions de principi de 
curs. Actualment hi ha una assistència d’un 60% de mitjana i l’escola 
creu important augmentar aquest percentatge. Els representants es 
comprometen a fer difusió als seus grups - classe de la importància 
d’assistir a aquestes reunions. Alguns representants també fan notar 
que hi ha pares interessats en assistir però que per raons de feina, etc.  
no hi poden anar i demanen a altres pares que els hi passin la 
informació. Es comenta que seria interessant que es comptabilitzessin 
també aquests pares. Es proposa també fer les reunions al vespre però 
es desestima perquè s’arriba a la conclusió que tampoc milloraria 
l’assistència. També se suggereix a l’escola que quan passin el paper de 
convocatòria recalquin aquells punts que poden interessar més als 
pares: informació sobre les colònies, canvis en els cursos que canvien 
de cicle, etc.  
 

d) S’aproven les dates de les reunions de representants d’aula pel curs 
vinent que proposa l’escola: 22/11, 07/02, 25/04 i 13/06. S’acorda que 
si alguna data no va bé als nous representants es podrà canviar. 



També s’aprova el calendari electoral per l’elecció dels nous 
representants: del 13/10 (cens electoral) al 03/11 (eleccions) 
S’acorda que no s’acceptarà que es voti amb el carnet de la parella. Si 
algú no pot votar presencialment ho ha de fer amb fotocòpia del DNI a 
través de la carpeta/agenda dels fills. 
Els representants d’aula fan notar l’inconvenient que suposa haver de 
portar fotocòpia del DNI i per augmentar els vots proposen que, enlloc 
o a més de la fotocòpia del DNI també es pugui votar amb una 
autorització del tipus: Jo, .... amb DNI..., autoritzo a .... amb DNI.... que 
dipositi el meu vot a les eleccions dels representants d’aula i signatura. 
L’equip directiu diu que hi pensarà.  
 

e) La directora també recorda que aquest any hi ha eleccions per renovar 
la meitat del representants del sector famílies al consell escolar. Els 
representants d’aula es comprometen a fer-ne difusió. S’informa que 
són 5 reunions l’any a les 20:30h.  
 

f) S’acorda que per intentar disminuir el nombre de pares que 
distorsionaven el concert  de Nadal de l’any passat fent fotos i 
enregistrant-lo, aquest any el representant d’aula Francesc Robles 
l’enregistrarà en vídeo amb la llum i el fons adequat perquè es vegi bé, 
per després poder-lo fer arribar a totes les famílies. Es mantindrà 
l’estona de després de cada actuació perquè els pares també puguin 
fer fotos. I es recalca la importància de recordar tant en el paper 
informatiu del concert com durant el mateix concert que no es pot 
enregistrar ni fer fotos mentre els alumnes actuen per tal de que tots 
puguem gaudir de les actuacions.  
  

g) S’informa de que el dia 29/09 a les 17:30 hi haurà una xerrada a 
l’escola per part d’un representant dels Mossos d’Esquadra per les 
famílies de com educar als fills en les tecnologies. 
                                                             


