Taradell, 1 d’octubre de 2020

Reunió amb en Lleïr Pladevall, regidor d’educació i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Taradell
Aquesta reunió l’havia sol·licitada l’AMPA arrel del neguit que tenien algunes famílies envers
l’espai de El Puntal, que aquest curs és també una aula més de Infantil.
En Lleïr ens ha explicat les mesures que ha près l’Ajuntament per tal de que la utilització
compartida del Puntal sigui la millor possible per a tothom:
*
S’han augmentat les hores de treball de la persona responsable de la neteja de l’edifici
d’Infantil per tal de poder netejar més sovint i més a fons totes les aules i els espais comuns de
l’edifici i, especialment, de l’espai del Puntal. Allà es farà una neteja i desinfecció a fons tant de
l’espai com dels objectes (joguines) a les 17h, un cop buit i abans de que arribin els usuaris del
Puntal. Es tornarà a fer el mateix procés de neteja i desinfecció a les 20h un cop ha marxat tothom,
per deixar-ho tot net i desinfectat per l’endemà.
Aquesta persona també assumirà tasques de consergeria durant les hores lectives perquè cap
mestre hagi de sortir de la seva aula en cas de que truquin al telèfon o al timbre.
*
L’Ajuntament ha comprat armaris nous per guardar tot el material d’El Puntal i també
substituirà les actuals cortines que tapen el material que hi ha a les estanteries. Tot quedarà instal·lat
en un termini màxim de dues setmanes.
*
Donat que al Puntal hi ha dues aules i l’escola només n’utilitza una, s’han compromès a fer
servir aquesta aula compartida només en cas de que sigui impossible utilitzar l’altra, de manera que
es comparteixi espai el mínim possible.
*
S’ha descartat totalment la possibilitat de reubicar el Puntal en algun altre espai del poble
per la seva complicació i també per poder donar continuïtat i solidesa al Puntal, molt necessari pels
seus usuaris.
*
L’ AMPA ha fet la demanda de poder adequar el pati del Puntal als nens d’infantil, ja que,
actualment, aquest pati és un espai molt gris que no està pensat pels més petits. El regidor s’ha
mostrat obert a propostes de millora del pati com podrien ser un hort urbà, un espai de gespa
artificial per seure a mirar contes, pintar una xerranca… Es demanarà idees també al tutor de l’aula i
al personal que s’ocupa del Puntal.
Esperem que el resultat d’aquesta reunió sigui útil per esvaïr dubtes sobre aquest espai compartit i
doni més tranquil·litat a les famílies dels infants que utilitzaran el Puntal com a aula durant aquest
curs.
AMPA Les Pinediques

