
CENTRE EDUCATIU 0-3 TAMBOR 
    Escola bressol municipal 
          Curs 2015-2016  
 
 
Acta nº. 1   d’1 octubre 2015 
 
Assistents: 
 
Carme Safont Gandia- representant  educadores. Secretaria 
Flora Baleta Ferrer, representant educadores 
Montserrat Pujol Marzo, representant pares i mares 
Silvia Colet Dot, representant pares i mares 
Ivan Canals Galvan, pare assistent 
Glòria Carpi Albert, presidenta i directora 
 
S’excusen: 
 
Mireia Aldana, representant de l’Ajuntament 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA  
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA  30 de juny 2015-10-05 
Per consens s’aprova ‘acta 
 

2. BENVINGUDA A LA NOVA PERSONA DEL CONSELL 
L‘Ivan Canals, pare de la Sílivia de GR 2, serà pare assistent 
durant el curs. 
 

     Serà el pare responsable o referent del manteniment dels  
     jardins . Durant aquest estiu ja s’ha fet càrrec. 

 
 
3. INTERVENCIÓ LLIURE SOBRE “CASAL D’ESTIU AL 
     PATUFET” 
 

o Preocupació des de les famílies per l’estructura del 
casal en  

o quan a l’edifici, en quan al desplaçament, en quan al 
projecte 

o edifici que reuneix poques condicions (temperatura, 
espais  

o exteriors) 
o desplaçament forçat per la poca demanda 



o lluny del funcionament de l’escola 
 
          Propostes 
 

o Presentació de la valoració escrita d’un grup de famílies 
de l’escola Tambor que es farà arribar al Departament 

o Proposta que el full de pre-inscripció al Casal d’Estiu hi 
consti  el nombre mínim d’infants per poder fer-lo a la 
pròpia escola 

o Treballar per que el casal sigui una continuïtat del 
projecte de l’escola 

 
           

4. PLA ANUAL 
 
La direcció fa diferents intervencions sobre aspectes del pla 
 
- es comenten els diferents ítems del projecte 
- canvis en l’equip educatiu (educadores amb un altra feina a 

l’Ajuntament) 
- la importància d’establir vincles afectius dins la comunitat 
- la disposició estructural de materials per l’autonomia de les 

educadores en la continuïtat i seguiment dels racons de joc 
de dins les estances (les educadores disposen d’1 dia a la 
setmana a investigar) 

- el seguiment i manteniment dels ambients i altres espais es 
farà per part de l’equip directiu 

- sobre el canvi de paraules que formen part del nou projecte 
d’educació viva i  del canvi de mirada. “ l’estança” ( en 
substitució de” la classe”). En breu quedarà plasmat en els 
quadres de les portes 

- inici del blogg amb la participació de les famílies. Això 
permetrà que les famílies del consell puguin fer arribar temes, 
informacions i rebre l’opinió i idees de les famílies dins d’un 
marc de “protocol de respecte”. Cal anar elaborar aquest 
protocol d’utilització dels usuaris, mentre iniciem el blogg des 
de la prudència i la capacitat real de gestionar-lo. 
Es requereix de l’ajut de les famílies per anar-lo 
gestionant i que sigui un element “VIU”. Se li demanarà 
ajut a la mare de l’Alexandra de GR 3 

- s’aniran treballant aquesta continuïtat de les famílies a dins 
l’escola i els vincles entre els seus membres: proposta de 
festejar aprofitant les festes de l’hivern (“Nadal”), els jardins 
oberts tardes (inici del bon temps), continuïtat en el 



manteniment dels jardins amb la participació dels avis de la 
Residència i dels pares. 

        Idea inicial del “jardins oberts” 
 

o Inici del bon temps 
o 1 cop x setmana per cada grup/grups 
o Responsable algun pare 
o Deixar el jardí com ens el hem trobat 
o Veure espai anexe per necessitats bàsiques (canvi 

bolquers, wc infant /adult) 
o Horari màxim fins les 18h 

 
 
 

5. ALTRES TEMES 
 

o Es comenta la possibilitat que els membres del consell es 
presentin a les estances dels grups més petits per explicar i 
animar a altres famílies a participar a dins del Consell, 
tenint en compte que els actuals membres finalitzen aquest 
curs 

     Hi ha previst que sigui els dies 14 i 15 d’octubre 
     La direcció ho acaba de lligar alb les famílies 

 
o És dona consens al inici del taller de costura i confecció de 

materials 
 

o Es quedarà una tarda a la sortida perquè els membres del 
Consell per part de la representació de famílies, es facin 
una fotografia per que la resta de famílies els coneguin 

 
6. ALTRES INTERVENCIONS i 

 
o Es felicita a l’equip directiu i la resta de persones que estan 

fent  possible aquesta manera de treballar amb els infant 
 

o Es valora molt positivament aquest començament de l’escola 
amb les estades d’acollida que han ajudat a crear confiança 
en els infants, famílies i educadores. I per tant en la 
construcció dels vincles relacionals 

 
 
 
 
 



 
 
7. PROPERA CONVOCATÒRIA 
 
o Quedem convocats per la propera trobada de dijous 29 

d’octubre a les 16,30. S’enviarà per correu l’acta per que cada 
membre faci revisió del contingut . 

 
 
 
 
 
I per a que consti a tots els efectes, signen la present acta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presidenta,                                               La secretària, 
Glòria Carpi Albert                                        Carme Safont Gandia 
 
 
 
Escola bressol Tambor, 1 d’octubre de 2015 


