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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 
Ferran Prieto dorna, pare assistent 
 
Araceli Cuena Montes, mare assistent 
 
Mireia Aldana, regidora D’Educació 
 
S’excusen: 
 
Silvia Colet Dot, representant pares i mares 
Laia Tudela Espriu, mare assistent 
 
 
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’aprova l’acta del 28 de novembre ja que ningú 
a fet cap aportació de l’acta enviada a tots els membres  
 

2. RETORN DEL TREBALL AMB EL DEPARTAMENT SOBRE 
LA PROPOSTA PRESENTADA DES DEL CONSELL (acta 26 
novembre 2015) 

 
   

La direcció del Centre, presidenta del Consell, fa un recordatori de 
la proposta alhora que va comentant diferents àmbits del servei del 
casal com a retorn des del Departament. 
 
S’acull la proposta d’estudi des del Departament 
El pressupost inicialment està tancat (només Patufet), i a nivell 
tècnic i polític es veurà com imputar partida pressupostària en el cas 
que es dugi a terme el servei a Tambor. La direcció atribueix, que 
en cap cas ha de sortir de la partida de reforç del curs-any 2016 



doncs afectaria a l’atenció als infants i “ atendriem un aspecte 
alhora que dificultaria un altre”. La regidora es compromet a estudiar 
amb la part tècnica les possibilitats de finançament. 
 
Sobre el servei de dinar, que no feia inclusió de cuinar en el centre, 
sinó que la família es feia responsable de la gestió dels aliments, 
l’ajuntament limita aquesta possibilitat al·legant que com 
administració pública no correran cap risc que afecti a la salut de les 
persones dins d’un servei públic davant qualsevol possible 
incidència d’un aliment en mal estat. Tanmateix el Consell no té 
potestat legal per fer-se càrrec, sÍ les AMAPAS, les quals tenen 
potestat per a la contractació externa en la  gestió dels menjadors. 
 
Sobre el preu, es comenta que es situaria en uns 129 euros (com a 
partida inicial) sabent de la proporció respecte al preu de Patufet i 
considerant que el servei que oferiria l’escola Tambor , a les 
famílies , és de 4 hores. 
 
Sobre el personal, queda clar que la coordinació del Casal la faria la 
direcció del centre. Malgrat s’inclou que el personal de suport del 
Tambor siguin els que continuïn acompanyant als infants , a nivell 
legal, no hi ha certesa de que sigui l’empresa Ziga-Zaga que el 
realitzi, ja que surt a concurs públic. Tot i així les famílies, 
consideren que s’ha de corre el risc ja que el desplaçament que fins 
ara fan al Patufet, ja implica tanmateix un canvi de persones. 
 
Tot i la posada en escena de la proposta com ha retorn del 
Departament, el Consell de l’escola decideix tirar en davant  i entrar 
en la segona fase: publicitar a les famílies la proposta amb la 
intenció d’animar amb un nombre considerable d’usuaris per 
poder a dur a terme definitivament el Casal d’estiu a Tambor. 
 
Proposta que es farà arribar a les famílies 
 

• Casal d’estiu al Tambor 
• Coordinació del Casal recau en la Direcció del Centre 
• De l’1 al 15 de Juliol 
• De 9 a 13 hores 
• Preu aprox 129 euros 

 
Redactar un escrit explicatiu de la proposta i una trobada explicativa 
que acompanyi amb l’objectiu de 
 
Mentre, es fa debat del tema, sorgeixen dues intervencions amb 
visió de futur per part dels assistents: 
 

• Es podria plantejar en l’època de les pre-inscripcions 2016-
2017 la realització del Casal d’estiu a Tambor vinculat a un 
nombre mínim d’infants (famílies) 



• Es contempla possibles beques per a  les famílies en aquest 
servei, amb igualtat a les beques que s’ofereixen als Casals 
de la ciutat (regidora) 

• S’hauria de contemplar la realitat social de cada escola per 
oferir una estructura de servei de casal , que no té perquè ser 
igual a cada escola 

 
 
De la conversa generada dins el Consell de l’escola, sorgeix la 
pregunta sobre les perspectives del curs proper i el servei de 
bressol de gestió directa i Ginesta com a servei de gestió indirecta.  
La regidora expressa la voluntat política de que l’escola Ginesta 
sigui de gestió directa (així ho presentaven en el seu programa), 
mentre s’espera que en algun moment el Govern aixequi la veda 
sobre la prohibició de contractar. En aquest sentit , aquest curs es 
formulen tots els Plecs nous (cuina, educadors de suport, escola 
Ginesta) i es pensen per un període de dos anys. A l’espera que 
millorin les condicions externes i l’anàlisi i evolució del servei 0-3 i la 
demanda (disminució de naixements) 
 
SOBRE EL TANCAMENT DE LÍNEES DE P-3 
 
Les famílies demanen com està el tema i la regidora fa una 
explicació de com estant anant les negociacions 
 
Des de Serveis Territorials s’informa a les direccions dels Centres 
en que es tancaran 3 línees. Es fa abans de parlar amb 
l’ajuntament, el qual té un coneixement més detallat del volum de 
matrícula tant en el procés com al llarg del curs.  
La noticia alarma a les famílies les quals es belluguen i acaba sent 
la plataforma qui es posa al davant. L’Ajuntament recolza la 
iniciativa i paral·lelament va fent els passos pertinents per arribar a 
una solució més favorable per a la comunitat educativa de la ciutat. 
En aquests moments s’està plantejat un tancament d’una línea i 
concretament a l’escola Martí Pol. 
 
Inicialment es convoca el proper Consell de l’escola el 
dijous 25 de febrer 
 
 
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, 28 de gener de 2016 


