
Acta de la reunio del 29 de Maig de 2013 
 
Assistents: 30 socis. 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
El president en fa un extracte el qual s’aprova sense cap comentari. 

 
2. Explicació del projecte de centre de jornada contínua pel curs 2013/2014 

 
L’Àngel Mota explica el projecte aprovat en el claustre per majoria (38 Si, 17 No, 11 
abstencions) i les raons principals per adoptar-lo. Les quals es poden resumir en: 
- S’espera una millora del rendiment ja que les classes de la tarda són poc aprofitades 
- És una jornada cada cop més estesa (70% a Catalunya, gairebé total fora de Catalunya) 
- Els alumnes disposaran de més temps lliure de forma que poden dedicar-se a estudiar 

encara que tinguin alguna activitat extra-escolar. 
- Els temps de desplaçament casa-escola i el número de viatges baixa 
- Baixada de l’absentisme que es produeix a les tardes 
- L’Institut també se’n beneficia per estalvis energètics per tancament d’aules i/o per 

disposar de més espais per les tardes on organitzar noves activitats. 
 

L’horari proposat és: 08:15 a 11:15 Classse 3h 
   11:15 a 11:45 Pati     30m 
   11:45 a 13:45 Classe 2h 
   13:45 a 14:00 Pati      15m 
   14:00 a 15:00 Classe 1h 
 
Amb això es mantenen les 30h de classe actuals 
 
S’expressen diverses opinions entre els pares, alguns clarament a favor i altres en contra. Els 
arguments expressats en contra són: 
- Arribaran molt tard a casa 
- 7h en un matí faran que arribin al final sense concentració 
- Tindran moltes hores lliures a casa, a vegades sense adults, i  per tant sense control i 

això no és massa bo 
 

Un altre mare pregunta si la Biblioteca estaria oberta en el segon  pati ja que hi ha alumnes 
que aprofiten aquest temps. No es sap dins del nou marc horari si la Biblioteca patiria algun 
canvi però igualment es comenta que en 15 minuts no dona temps de fer gaire cosa. 
 
S’acorda passar un paper a totes les famílies de ESO i Primer de Batx. Per copsar la seva 
opinió abans de consell escolar del dia 5 de Juny. 
 
Finalment es vota per saber l’opinió de l’assemblea amb un resultat de 21 a favor, 5 en 
contra i 4 abstencions. 
 

 
3. Projecte per el reciclatge dels llibres de text 

 
La Lourdes explica el funcionament del projecte i els motius per els quals enguany s’ha 
mirat de formalitzar amb una carta d’adhesió de les famílies. Tot ve de la possibilitat que 
l’ajuntament acabi regulant alguna mena de subvenció per la qual hem d’estar preparats. A 
més el fet que existeixi un projecte aprovat per el Consell Escolar fa que el centre també es 
comprometi a mantenir els llibres de text un mínim d’anys. 
 
Ens explica l’evolució històrica del projecte amb una punta fa 3 anys (abans del 1 per 1 ) de 
8.000€  en llibres reciclats, situant-se l’any anterior en 4.000€  i tornant a pujar, 
 
De moment s’han adherit al projecte 85 famílies. Les famílies adherides tindran exclusivitat 
en el reciclatge dels llibres, tot i això no es pot garantir que tothom pugui trobar un llibre 



reciclat per la qual cosa s’està en converses amb les editorials per aconseguir els llibres amb 
descompte. 
 
Enguany els llibres han d’estar decidits per part del centre a finals de maig i s’entregarà a les 
famílies un full amb les instruccions per reciclar  i les dates a final de curs juntament amb la 
llista de llibres. Els alumnes que tinguin més de 2 assignatures hauran d’esperar a setembre 
per saber si han de canviar de curs. 
 
Una mare demana si cal entregar tots els llibres. Tot i que és recomanable per aconseguir un 
nivell de reciclat adequat, si algun llibre es vol guardar no es veu un motiu per no fer-ho. 
 
Es recorda que la Biblioteca disposa dels llibres de lectura en préstec o que pot buscar-los en 
altres Biblioteques. 
 
 

4. Torn obert de paraules 
 

Activitats extraescolars 
L’Anna, professora d’educació física i coordinadora d’activitats extraescolars ens demana si 
estaríem interessats en fer-ne per el curs que ve. Creu que els alumnes hi estan força 
interessats tot i que molts cops el preu pot ser un factor disuasori. Aquest any es va fer una 
proposta amb 3 activitats organitzades per una empresa de les quals només el Hip Hop va 
tenir certa continuïtat.  
 
Existeix la proposta de seguir amb aquesta empresa o be de mirar de buscar un becari 
estudiant del cicle formatiu d’Animació en Activitats Esportives qui pugués fer aquesta 
feina. En aquest cas caldria un compromís dels pares ja que durant l’activitat hauria d’haver-
hi una persona responsable de la mateixa en el centre. 
 
Es proposa passar també una enquesta als pares explicant les alternatives i actuar en funció 
de les respostes rebudes. 
 
Altres temes d’interès 
Un pare pregunta sobre la nova eina de comunicació que està establint l’Institut sobre 
Android i si això vol dir que s’abandonaran els SMS ; quan no tothom te Android o la 
possiblitat d’accedir a Internet en horari d’Institut.  
 
La secretària de la junta comenta que amb una reunió amb direcció es va comentar el tema i 
en va treure la conclusió  que això és un afegit als missatges que ja s’envien i es seguiran 
enviant i que permet a més de rebre els avisos veure’n la història. 


