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Acta de la reunió de Junta de l'INS Montgròs  
Data: 11 d’abril de 2019, a les 18 h. 

Hi assisteixen: Sara Fernández, Joaquin Tomé, Aurora, Raquel, Marisa, Ana López, Ester, Ana 
Carrasco, Glòria González, Ricardo Cortina i Patrícia Sempere. 

No hi assisteixen: Eva Pascual (s'excusa) 

Ordre del dia:  

1.- Escoltar les angoixes de les famílies presents i acordar la creació d’una comissió que atengui 
la inclusió. 

Desenvolupament de la sessió:  

1.- La família Cortina, que té un fill a 1r d’ESO, i exposa el procés que ha viscut al centre en 
determinades situacions. En relació al tractament dels conflictes al pati o a l’aula, expliquen que 
sembla que la intervenció pedagògica  és pobre i que sovint manca investigació a fons per part 
del professor/a que atén el conflicte així com de la reflexió pertinent ja sigui amb els afectats o 
amb el grup, quan s’escau. També expliquen les converses que s’han mantingut amb la Direcció 
del centre i algunes informacions poc clares o contradictòries quan s’han tractat els conflictes 
amb el seu fill o el tema de si anirà o no de colònies. 

Després intervenen dues famílies més exposant que els seus fills no han estat atesos amb la 
professionalitat que els hagués agradat. Es genera un debat entorn de la formació dels docents, 
en general, envers el tractament i intervenció pedagògica amb alumnes amb necessitats 
educatives generals així com en la resolució de conflictes.  

Surten algunes preocupacions: 

Manca de comunicació per part del centre. 
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Poc acompanyament de l’adult  a les situacions conflictives de l’alumnat. Gestió poc pedagògica. 

Quina mirada hi ha cap als alumnes amb NEE. 

Es creu convenient crear una comissió inclusiva que s’encarregui d’organitzar esdeveniments per 
a fer un fons i així poder pagar formació o assessorament als docents que vagi en aquesta línia, 
si es creu convenient, o bé un vetllador quan es necessiti, per exemple. Aquesta recaptació es 
podria fer organitzant botifarrades o paelles populars… També s’exposa que a través d’aquesta 
comissió es pot fer xarxa entre les diferents AMPAs  i fins i tot d’anar al Departament 
d’Ensenyament a realitzar alguna demanda. 

Sense més temes a tractar, s'acaba la reunió a les 21’30 h. del dia 11 d’abril de 2019. 

Annex: L’AMPA convoca a totes les famílies interessades en crear una comissió inclusiva el dia 
29 d’abril a les 19’15h. Aquest dia es reuneixen els membres de la junta de l’AMPA i dues mares 
d’alumnes de 3r (Cristina i Laia) amb la intenció de valorar si s’endega la comissió inclusiva. 
Arribem a la conclusió que de moment es posposa la creació d’aquesta comissió. També creiem 
oportú enviar un missatge a totes les famílies informant que l’Ampa es troba a  disposició de les 
famílies que tinguin alguna inquietud, sigui de la condició que sigui. 
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