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    Escola bressol municipal 
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Acta nº. 2   de 26 novembre 2015 
 
Assistents: 
 
Flora Baleta ferrer, representant educadora 
Carme Safont Gandia- representant  educadores. Secretaria 
Glòria Carpi Albert, presidenta i directora 
 
Montserrat Pujol Marzo, representant pares i mares 
Ivan Canals Galvan, pare assistent 
 
Noves incorporacions de families 
Laia Tudela Espriu, mare assistent 
Araceli Cuena Montes, mare assistent 
 
S’excusen: 
 
Silvia Colet Dot, representant pares i mares 
Mireia Aldana, representant de l’Ajuntament 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA  
 
Des de la presidència es proposa el següent ordre del dia amb 
continuïtat amb l’anterior sessió 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA   
Per consens s’aaprova l’acta del 29 d’octubre 2015 (sense 
tenir en compte els nous membres que s’han incorporat per 
primera vegada). Se’ls hi passa còpia perquè facin lectura  
 

2. ELABRACIÓ PROPOSTA CASAL D’ESTIU 
   
Recordem els 3 eixos per fonamentar la proposta que farem: 

• Els infants no es desplacen de centre 
• Es dona continuïtat al projecte de l’escola 
• S’ofereix un servei de menys horari del que fins ara existeix 
• La proposta econòmica que l’acompanya ha de ser atraient 

per a les famílies 
     



    Temporalització 
 
     El casal funcionaria de l’1 de juliol al 15 de juliol 
 
    Coordinació 
 
    La coordinació d’aquet servei la faria la Direcció del Centre amb  
    la finalitat de donar continuïtat al projecte de l’escola i per abaratir  
    els costos globals 
 
    Tipus de servei que s’ofereix 
    
     Servei de matí de 9 a 12 
     Servei de menjador de 12 a 15 
 
     No s’ofereix el servei d’acollida d’entrada (es pot considerar en 
     una 2ona. proposta) 
     No hi ha servei de tarda 
      
     S’ofereixen d’entrada 3 grups (grans/petits) amb possible   
     sistema barreja segons edat 
 
     Servei de menjador 
 
     Aquest servei, s’ofereix com a espai de temps a l’escola, no com  
     servei de cuina ja que no existirà. Les famílies elaboraran el seu 
     propi menjar fred el qual transportaran en una estructura X per el  
     manteniment dels aliments. Les neveres de l’escola poden 
     facilitar el seu manteniment. 
 
     Durant aquesta franja del dia, els pares del Consell de l’escola  
     es farien càrrec d’aquesta franja. 
 
     Les famílies signaran un full de responsabilitat pel que a la gestió  
     dels aliments i de l’àpat     
   
     Educadores del Casal 
 
     És posa sobre la taula la continuïtat de les educadores de suport  
     en la realització del casal per donar continuïtat al vincle creat tant  
     afectiu com relacional com a la continuïtat metodològica i del  
     projecte. 
     Aquest aspecte no es pot assegurar, doncs d’entrada el servei  
     del Casal surt a concurs. S’haurà d’estudiar la possibilitat de si  
     l’empresa ziga-zaga ho pogués gestionar o cal d’una altre  
     plantejament. 



 
    S’està d’acord des del Consell que es fonamental la continuïtat  
    del personal educador amb infants tant petits amb la finalitat de   
    donar coherència a les pràctiques educatives i pedagògica. 
        
     Comunicar  la proposta a les famílies 
  
    Algun dels membre apunta fer una enquesta. Des de l’escola es  
    comenta primer tenir clara per part nostra el model de servei que  
    es vol oferir, veure l’impacte econòmic, que s’imputa a les  
    famílies i demanar compromís escrit/econòmic d’assistència  per  
    assegurar els mínims i poder tirar endavant el projecte. 
 
    La presentació en viva veu de la proposta , acompanyada d’una  
    explicació i uns dies perquè les famílies omplin la butlleta de SI o  
    NO al servei del Casal. 
 
    CONCLUSIÓ: s’envia la proposta per escrit a la Cap d’escoles  
    Bressol per veure quin pot ser l’impacte econòmic i la proposta de  
    servei definitiu. 
 
 
 
3. FESTES D’HIVERN 
 
Es dibuixa el següent escenari: 
 
3.1. Pels grups de GRANS 
 
Festa a la sala i l’ambient de la casa. 
Hi ha previst algun pare/mare que toquen o canten i poden 
acompanyar algunes cançons aquell dia.  
Com a celebració l’escola ofereix galetes i neules per festejar (es 
deixa per final de curs l’opció que cada família porti alguna cosa per 
compartir) 
Es fa la proposta des de les famílies de fer suc de taronja. Cada 
familia portarà 3 taronges 
 
3.2. Pels grups de Lactants i Caminants 
 
L’acollida de les famílies es farà a l’estança, on es compartirà les 
neules, galetes i es farà el suc de taronja. 
Després s’anirà una estona a la sala a jugar 
Els Lactants ho faran només a l’estança 
 
 



Inicialment es convoca el proper Consell de l’escola el 
dijous 28 de gener 
 
 
 
 
 
 
 
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, 26 de novembre de 2015 


