
CENTRE EDUCATIU 0-3 TAMBOR 
    Escola bressol municipal 
          Curs 2015-2016  
 
 
Acta nº. 2   d’29 octubre 2015 
 
Assistents: 
 
Flora Baleta ferrerr, representant educadora 
Carme Safont Gandia- representant  educadores. Secretaria 
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 
Mireia Aldana, representant de l’Ajuntament 
 
S’excusen: 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA  
 
Des de la presidencia es proposa un canvi en l’ordre del dia 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA  1 d’octubre 2015 per consens 
s’aprova l’acta  
 

2. APROVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA 
Lectura del Pla d’emergència on es fan les següents 
aportacions: 
- no hi consta la franja horària de l’acollida del matí 
- no consta la franja horària de la permanença de la tarda 
 

         s’acorda que seran incloses les dues franja horàries, un cop  
         s’hagi quedat clar l’estructura definitiva d’aquests serveis. 
     
 

3. SOBRE EL SERVEI DEL CASAL  
 
3.1 El casal és un servei independent del projecte de 

l’escola en el cas de Patufet.  A diferencia de la 
continuïtat que té a Ginesta ja que les educadores 
mantenen el juliol com a horari laboral. 

3.2 La realització del Casal a Patufet és per la gran 
demanda del servei. Es comenta que tot i això hi ha 



altres escoles que reuneixen millors condicions 
(ventilació, tº, espais exteriors....ex: l’escola Tambor) 

 
3.3 La direcció de l’escola Tambor, afegeix que tal i com 

està estructurat actualment aquest servei, hi ha 
consciència que  genera dificultats en la gestió i a nivell 
de la seva implantació pedagògica, així com les 
repercussions i conseqüències en relació als infants i a 
les famílies (desplaçament, nou espai, nou personal...) 

 
 
3.4 Des del Consell d’escola del Tambor es dibuixa una 

possible proposta que trenqui amb la mateixa estructura 
del servei que es dona a les famílies i que sigui 
compatible (un nou model) amb la tipologia de casal del 
Patufet. 

 
S’hauria de tenir en compte 3  objectius: 

 
- que sigui econòmicament eficient (les famílies ja paguen 

més i l’ajuntament dota un pressupost específic pel casal i 
per tant la seva dotació contractual amb l’empresa que el 
realitza ZIGA-ZAGA) 

- que eviti el desplaçament dels infants a una altra escola 
- que tingui continuïtat amb el projecte educatiu de l’escola 

 
 
 
 
 
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, 29 d’octubre de 2015 


