
 

 

 
 
 
 
 
XARXA Sant Feliu, Ciutat Acollidora            ACTA Nº    3                 ANY2015 
 
DATA DE CELEBRACIÓ:   14/05/2015                      LLOC: Can Ricart 
HORA D’INICI:   12:00                                                HORA FINAL: 14:00 
 
 
MEMBRES DE LA 

XARXA  
EN REPRESENTACIÓ Assistents Absents Excusats  

Raúl Sáez Associació d’Amics Mestre Esteve 
Escola d’Adults 

  X 

Montse Ferrer CNL X   
Marti Rovira  Creu roja   X 
Jordi Fernández Creu roja   X 
Alba Bermúdez Creu roja   X 
Isabel Tello Grup dones 21 X   
Maime  Associació d’Amics de l’Escola 

Mestre Esteve 
X  X 

Assumpta Prats Càritas X   
Olga Vazquez Escola de Persones adultes   X 
 
 
 
ORDRE DEL DIA. 
1 L’associació d’Amics de l’Escola Mestre Esteve explicarà l’experiència que varen posar 

en marxa el mes de març  “espai de coneixença dels equips directius i les mares dels 
alumnes nouvinguts” 

  
 

2 El Programa de Nova Ciutadania, explicarà els nous requisits de l’acollida. Necessitarem 
de l’ajut de totes les entitats que puguin participar. 
 

3 Respostes a les preguntes que ens varem plantejar en la reunió de febrer sobre els 
adolescents, 
 

4 Torn obert de paraules 
 
 
 ASSUMPTES TRACTATS  
 1. Amb aquesta activitat proposada per l’Escola d’Adults i l’Associació 

d’Amics de l’Escola Mestre Esteve, es pretén  apropar a les 
famílies, i concretament a les mares a l’escola, perquè participin 



 

 

més activament en la vida educativa dels seus fills/es. Però per a 
participar prèviament s’han de superar un seguit de pors , per 
exemple el no comprendre, el no saber com dirigir-se als mestres 
dels seus fill/filles. Amb aquesta sessió de treball es volia 
demostrar, i pensem que alguna cosa hem avançat  ja que les 
dones de l’escola d’adults i les que participen del  projecte 
d’introducció a la llengua de dones XXI,  varen participar en la visita  
a l’equip directiu i mestres  de l’Escola Nadal.  
 
En la reunió varen sortir un seguit de preguntes per part de les 
participants que, els responsables del centre van anar responen, i 
així mateix , la  direcció del centre va fer una proposta per tal 
d’ajudar-les  si tenen problemes de comprensió.  
 
També es va demanar la implicació de la família en la vida 
educativa dels seus fills/es. Per exemple participant com 
acompanyants en algunes sortides, entrant  a recollir als infants al 
pati del col·legi, posteriorment s’haurà de treballar el fet que es 
comuniquin amb la resta de famílies. 
 
Quan s’estava fen l’exposició d’aquest tema van sorgir els següents 
suggeriments: La importància de que les famílies segueixen 
l’agenda escolar dels infants, que els nens/nes participin de les 
colònies i sortides diverses, en ocasions això significa un treball 
previ amb les famílies, però s’ha d’intentar. 
 
Aquesta acció es vol repetir en  Falguera, Monmany, Martí Dot i 
Olorda. 
 

2. S’explica com quedaran a partir de setembre les sessions d’acollida: 
A més de les 3 hores de coneixements, han de fer un seguit d’hores de 
coneixement i participació en la ciutat, estem treballant per arribar a un 
acord amb un seguit d’entitats, per tal que les persones que estiguin en el 
procés participin i d’aquesta forma  aniran fent activitats de manera 
participada. ( arrels, amics de les roses, dones XXI, Escola d’adults etc..). 
Així mateix, les persones que han obtingut la residència per arrelament 
social un cop renovin han de tenir totes les hores d’acollida finalitzades i 
tanmateix, el bàsic 1 i 2 de català. 
 
3. No tenim totes les respostes, estem a final de legislatura i és un tema 
que haurem d’encetar a començaments de setembre.  
 

 
 



 

 

 
 
 
 ACORDS. 
 1.Tots estem d’acord en continuar treballant amb les famílies per tal de 

afavorir l’eixit escolar dels infants nouvinguts. 
 
 

2. Tots estem d’acord en que l’acció s’ha de repetir el proper curs en 
més escoles;  s’ha decidit continuar per Falguera, Monmay, Martí 
Dot i Olorde. 

3. Un cop constituït el nou equip de govern, el programa de Nova 
ciutadania parlarà amb els referents polítics i tècnics per tal de 
conèixer la situació  premirà mà i buscar eines de treball. Totes les 
assistents tenim clar que s’han de reforçar activitats d’educació no 
formal amb els adolescents.  

4. En el torn de paraules sorgeixen diferents temes, que s’hauran 
d’anar desenvolupant en futures reunions: 

• Parlar amb les responsables d’Infermeria del Cap ( vacunació, 
prevenció sanitària en dones etc.) 

• CNL pot reforçar  algunes hores de català per a dones en el centre 
escolars 

• Quines escoles tenen estudi assistit? Cóm ho fan? 
• Tema vestit i mocadors en els centres ( aquí s’ha obert un debat) 

seria bo disposar de temps per desenvolupar-ho. 
    

 
 

 
 


