
 

 

 
 
 
 
 
XARXA Sant Feliu, Ciutat Acollidora            ACTA Nº    2                 ANY2015 
 
DATA DE CELEBRACIÓ:   12/03/2015                      LLOC: Escola Nadal 
HORA D’INICI:   12:00                                                HORA FINAL: 13:30 
 
 
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    
Candi Francisco Grup dones 21/ Mans Mercaderies X   
Papa Yolro Tall  Associació Malí X  X 
Assumpta Prats Càritas    
Olga Vazquez Escola de Persones adultes   X 
Alicia Equip directiu de l’escola Nadal X   
 
 
 
ORDRE DEL DIA. 
1 Buscar formules per apropar a les famílies estrangeres a les activitats de 

les escoles. 
2 Proposta de fer unes sessions per ensenyar el funcionament del centre a 

les famílies. 
3 Proposta de proposar-les que participin en algunes sortides escolars etc. 
4 Propostes de treball perquè pares i mares quan van a l’escola a recollir als 

infants entrin en el patí com la resta de famílies. 
 
 
 ASSUMPTES TRACTATS  
 1. S’estan buscant formules perquè les famílies s’apropin a les escoles 

dels seus fills i filles i participin inicialment de les activitats que afecten 
directament als seus fills, notes dels professors/es, acompanyar a les 
excursions, assistir a les reunions de classe, a les xerrades d’escola de 
pares etc. 
 
2.Es planteja la possibilitat de fer una sessió de coneixement de mares i 



 

 

equip directiu del centre, per tal que d’establir sinergies que conviden a les 
famílies a preguntar tot el que necessiten, aclarir dubtes i que el 
professor/a del seu fill/a no és l’enèmic; que la família i el professorat 
parlant poden trobar solucions als petits problemes del dia a dia.  
 
3. També es parla de proposar a les mares i pares que participin 
d’algunes de les activitats de sortida que fan en el centre i on es demana 
el suport de les famílies com acompanyants, aquesta activitat també 
ajudarà a fer xarxa entre les famílies. 
 
4. També es parla de proposar a les mare i pares que quan van a recollir 
als seus fills entren al pati i estiguin una estona controlant el joc dels 
infants i parlant amb la resta de famílies . 

 
 ACORDS. 
 1.Fer una sessió de treball de coneixement del centre intentar que en 

cada sessió hi hagi famílies del centre en el que estem treballant, per tal 
que d’aquesta manera coneguin a l’equip directiu i als professors/es.El fet 
de compartir un espai, fer consultes em ambdós direccions i tenir 
respostes milloraran les sinergies. 
 
 
2. Fer un calendari de visites començarem per l’escola Nadal i Martí Dot, i 
desprès anirem fent tots el centres, si es pot abans de iniciar el curs. 
 
3. En els diferents grups en el que participen els nous ciutadans anirem 
treballant la idea de que han d’implicar-se més en la vida educativa dels 
seus fills, i intentarem aconseguir algun compromís de participar en 
algunes sortides per donar suport al professorat. Aquesta serà una 
activitat per el proper curs i que quan finalitzi el primer trimestre del curs 
poder fer la primera avaluació. 
 
4. El mateix farem amb la participació en entrar en els patis quan finalitzi 
l’horari escolar. És una activitat que ja es planteja de cara al proper curs, 
tot i que aquest darrer trimestre s’ha començat l’experiència en el col·legi 
Nadal i en el Monmany. 
 

 
 


