
ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR ESCOLA BRESSOL “LA PITOTA” CURS 2016-2017 

Data: 18 de juliol de 2017 

Hora: 4 de la tarda 

Lloc: Escola Bressol “La Pitota” 

Assistents:  

  Mercè Riera, Directora de l’escola 
 Lourdes Torras, mestre de l’escola 
 Ariadna Riera, mestre de l’escola 
 Gloria Almansa 
 Montse Ballús 
 Laia Sánchez 
 Judit Codina, dels pares i mares 
 Montse Farré, de l’AMPA 
 Laia Font, regidora d’Educació, Ajuntament 
  Heleni Munujos, tècnica d’Educació, Ajuntament 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Aprovació de la revisió de la carta de compromís educatiu  

3. Aprovació del calendari escolar 2017- 2018  

4. Valoració del tercer trimestre 

5. Informacions vàries 

6. Torn obert de paraula. Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió: 

PUNTS PRIMER 

La directora de l’escola saluda als assistents i llegeix l’Ordre del Dia, seguint el qual, s’aprova 

l’acta del Consell anterior. 

PUNT SEGON 

La directora de l’escola bressol, explica que la darrera carta de compromís va ser aprovada el 

2011. La carta de compromís no és més que la norma de l’escola amb la signatura de la qual es 

comprometen les famílies i l’escola. Es procedeix a la seva lectura. No hi ha cap esmena i 

s’aprova per unanimitat. S’acorda que s’enviarà a totes les famílies per a què la signin. 

PUNT TERCER 
La directora de l’Escola Bressol llegeix el calendari escolar per al curs 2017 – 2018 que s’aprova 
a continuació.  
 
La representant de l’AMPA demana si el mes de juliol de 2018 s’haurà de pagar sencer o 
s’ajustarà als dies hàbils. La Regidora respon que es resoldrà amb les taxes de l’any 2017-2018 i 
que es comunicarà a l’AMPA abans de la seva aprovació, a finals d’any. 
 
 
 



PUNT QUART 
L’equip docent valora el tercer trimestre molt positivament, fet que queda corroborat amb els 
resultats de l’enquesta passada als pares per tal que valoressin, ells també, el 3r trimestre. 
 
PUNT CINQUÈ 
La directora de l’escola bressol informa que el curs s’iniciarà el dilluns, 4 de setembre. Les 
reunions amb els pares seran: 
EI 0 (de 0 a 1 any) el 5 de setembre a les 19hh 
EI 1 (d’1 a 2 anys) el 5 de setembre a les 20h 
EI 2 (de 2 a 3 anys) el 6 de setembre a les 19h 
 
Tutories:  
Els Bastoners: Lourdes Torras 
Els Grallers: Ariadna Riera 
Els Traginers: Laia Sánchez 
Els Geganters: Glòria Almansa i Mercè Riera 
 
En total hi haurà 38 alumnes que iniciaran curs al setembre. 
 
PUNT SISÈ 
La representant dels pares i mares demana que s’ampliï l’horari de recollida fins les 18:15 per 
tenir marge a l’hora de recollir els nens. 
 
Càtering: la regidora informa que la dificultat en implantar un servei de càtering resideix en la 
variació d’aliments que requereix l’escola, atesa les diferents necessitats dels lactants i els més 
grans. La decisió està pendent i proposa fer una reunió en breu per tractar el tema. 
 
Neteja de l’escola insuficient. La directora posa sobre la taula el problema de la neteja de 
l’escola, insisteix en que les noies encarregades de la neteja no ho fan amb prou cura i que els 
pares es queixen de que està bruta. La Regidora diu que ho tindrà en compte i donarà solució. 
 
I no havent-hi més temes a tractar, finalitza la sessió a les 16:30. 

 
 
La Tècnica d’Educació     La directora de l’Escola Bressol 
Heleni Munujos      Mercè Riera 


