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Acta de reunió extraordinària amb l’equip directiu de l’escola PereIV, membres de l’AMPA i 
els representants de les famílies al Consell Escolar 
___________________________________________________________________________ 
 
Núm. de sessió: 1 
Data: 09 de gener de 2019 
Hora de començament: 17:06  
Hora d’acabament: 19:35 
Lloc: Sala de professors 
 
 
Assistents 
___________________________________________________________________________ 
 
Mireia Riera, directora Escola PereIV 
Sandra Debesa, cap d’estudis Escola PereIV 
Sílvia Almagro, secretària Escola PereIV 
Ramon Mª Altisent, representant famílies al Consell Escolar 
Sara Rodríguez, representant famílies al Consell Escolar 
Núria Malo, representant famílies al Consell Escolar 
Maria José López, representant famílies al Consell Escolar 
Ainhoa Gallardo, presidenta AMPA 
Òscar Rivas, vicepresident AMPA 
Laia Santanach, secretària AMPA 
 
 
Ordre del dia 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Compartir els neguits d’una part de les famílies amb la Direcció del centre 
2. Exposar les expectatives pròpies i conèixer les de l'altre, per ambdues parts.          
3. Establir punts de col·laboració escola – família per contribuir en l’assoliment dels 

objectius definits en el Projecte de Direcció del centre.  
 
 
Desenvolupament de la sessió 
____________________________________________________________________________ 
 

1. Els representants de les famílies al Consell Escolar obren la sessió informant dels motius 
que els ha portat a convocar aquesta reunió amb la Direcció de l’Escola i l’AMPA, ja que 
des d’una part del sector famílies es percep que no sempre es tenen en compte tots els 
seus punts de vista, sobretot en algunes de les propostes que s’han presentat els darrers 
temps a través del Consell Escolar o de l’AMPA.  
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Així mateix, es fa constar que aquesta reunió té per objectiu trobar punts d’interès 
compartits per ambdues parts, escola i família, per contribuir al creixement conjunt del 
Projecte Educatiu de l’Escola PereIV i que tant els docents del centre, com l’equip 
directiu, són dipositaris de la confiança de les famílies.  
 
Per aquesta raó, es demana a l’equip directiu de l’escola que expliqui de quina manera 
des de les famílies podem participar activament del nou projecte de centre i quin és 
l’encaix que consideren més idoni per poder donar resposta a diverses de les inquietuds 
plantejades pel sector famílies. 
 

2. L’equip de la direcció de centre exposa que les famílies sempre estan molt presents en 
el projecte educatiu de centre i entenen que les inquietuds mostrades avui no són 
representatives de la totalitat de les famílies, atès que es tracta d’una comunitat extensa 
que aglutina punts de vista molt diversos.  
 
Tanmateix, comprenen el neguit que les novetats del projecte educatiu poden generar 
en una part de les famílies i per tant, s’exposa amb exemples concrets com es treballen 
elements clau del nou projecte com són l’ús dels ordinadors a l’aula o les diverses 
activitats vinculades a la lectura. 
 
Es proposa que la pàgina web de l’escola pugui incloure l’explicació dels principals 
projectes de centre amb una mica més de detall que la informació existent en 
l’actualitat. Des de la direcció del centre es comenta que s’han introduït nous apartats 
a la web per anar enriquint-la mica en mica de més informació. 

 
D’altra banda, també es recorda que bona part d’aquestes activitats es presenten a les 
reunions d’inici de curs. Malgrat això, comprenen la importància de mantenir 
informades les famílies en alguns d’aquests aspectes i per tant, es mostren molt 
favorables a col·laborar amb els canals de comunicació habituals de l’AMPA per poder 
explicar i donar resposta a diversos dels neguits que es recullen a les reunions de 
delegats de classe o mitjançant els representants de les famílies.  
 

3. Després de revisar conjuntament diversos dels temes que han portat als representants 
de les famílies del Consell Escolar a convocar aquesta reunió, entre ells, la petició 
d’inclusió de colònies escolars en el projecte educatiu de centre, s’estableixen vies de 
diàleg per ambdues parts i s’acorden els procediments a seguir, per evitar malentesos i 
facilitar la fluïdesa d’informació escola-família, entre els quals sorgeix la proposta de 
crear una comissió de colònies per seguir treballant sobre aquesta demanda de les 
famílies de forma conjunta. 

 
Finalment, els representants de les famílies al Consell Escolar exposen que els agradaria 
que el Consell Escolar no fos només un òrgan informatiu, sinó que també es fes servir 
com a òrgan consultiu on es poguessin sotmetre a votació aquells aspectes que la 
direcció de l’escola consideri oportú i que siguin representatius per a les famílies.  
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Acords 
_______________________________________________________________________ 
 
1. S’acorda obrir un espai de comunicació conjunt amb l’AMPA per fer arribar a les 

famílies més informació sobre el desenvolupament de determinats aspectes del nou 
projecte educatiu de centre (amb exemples de les activitats que els alumnes porten 
a terme a l’aula), mitjançant publicacions periòdiques al blog de l’AMPA o a través 
de l’App (entrevistes al professorat, reportatges temàtics, etc.) 

 
2. S’acorda buscar el canal més adequat i la forma més eficient de poder fer arribar a 

les famílies més mostres gràfiques significatives de les activitats que els infants 
porten a terme en el seu dia a dia a l’escola. 

 

3. S’acorda posar en comú per totes les parts qualsevol document informatiu d’una 
sessió escola-famílies (resums de reunions de delegats, resums del consell escolar, 
etc.) abans de la seva difusió, per tal que pugui reflectir els punts de vista de totes 
les parts implicades i sigui el més representatiu possible. 

 

4. S’acorda no donar per tancada la possibilitat d’estudiar de nou, encara que més 
endavant, la proposta històrica d’ampliar l’oferta de colònies escolars a més cursos 
a part del de 6è, malgrat actualment aquesta proposta no forma part de l’ideari de 
centre i per tant, impulsar un canvi d’aquestes característiques requereix d’un 
suport majoritari de l’equip docent del centre.  

 
5. S’acorda que qualsevol família que mostri una inquietud sobre la gestió econòmica 

de determinats aspectes del centre se la derivarà directament a l’equip directiu de 
l’escola, ja que la secretària disposa d’un horari específic d’atenció a les famílies on 
podrà resoldre tots els dubtes. Es posa de manifest, la voluntat de transparència 
absoluta en la gestió econòmica del centre i es recorda que en breu tindrà lloc la 
reunió de la comissió de gestió econòmica del Consell Escolar, on també hi té 
presència un representant de les famílies. 

 
_______________________________________________________________________ 
 
La secretària de l’AMPA 
 
 
 
Vist i plau 
La directora del Pere IV                           La Presidenta de l’AMPA                                    
 
 
 
 
Els representants de les famílies al Consell Escolar 


