
 

Acta reunió de delegats curs 2016-2017 

Dia: 26 – 10 – 2017   
Hora: 21 h 
Assistents: Rebeca i Núria, delegades de P3; Marta i Elisenda, delegades de P4;  Quim i Carlos, 
delegats de 1r; Ignasi i Míriam, delegats de 2n; Mireia i Maica, delegades de 3r; Rebeca i Núria, 
delegades de 4t; David, delegat de 5è i Marta i Inma, delegades de 6è. Marta i Eli, de la junta. 
Mia, en nom de l’escola. Les delegades de P5 excusen la seva presència.  
 

Ordre del dia  

1. Revisió de la funció dels delegats 
2. Informacions camí escolar 
3. Informacions escola 
4. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

L’escola abans de començar amb l’ordre del dia ofereix als delegats dels grups dels cursos més 

grans la informació que s’ha transmès a Educació infantil i cicle inicial, sobre les motivacions per 

deixar de portar bata i la consolidació del mos a mig matí. 

 

1. Revisió de la funció dels delegats 

Es repassen les funcions a exercir com a delegats de classe. S’assenyala el paper clau dels 

delegats en assegurar que les informacions referents a l’escola arribin a totes les famílies, cal 

tenir present si a la classe hi ha alguna família que no disposi de correu electrònic, actualment a 

l’escola n’hi ha una o dues. Es recorda que el mitja oficial de comunicació és el correu electrònic. 

L’escola comenta que les famílies noves estan contentes amb l’acollida que han rebut. 

Es remarca el paper de nexe entre el grup classe i l’escola. Els delegats són els encarregats de 

canalitzar els dubtes o possibles conflictes que pugin sorgir al llarg del curs cap a l’estament que 

correspongui (tutor, escola, cooperativa, junta...).  

 

2. Informacions camí escolar 



La comissió del Camí escolar i l’escola el curs passat van valorar posar en marxa un grup de 
WhatsApp per confirmar l’arribada dels alumnes que van sols a escola, i pot ser una eina per a 
aquelles famílies que, malgrat accedeixen a deixar anar el seu fill sol a escola, necessiten una 
petita ajuda per viure-ho de manera tranquil·la. L’escola demana a les famílies confiança plena 
en els infants. L’escola confirma que aquest curs es posarà a prova aquest sistema. Es començarà 
amb un grup molt reduït de famílies (tres o quatre), per valorar-ne el funcionament i la viabilitat. 
El Whatsapp s’enviarà des del mòbil de l’escola i la persona encarregada de fer-ho serà en Javi; 
els alumnes de 4t (responsables dels camí escolars) seran els encarregats de passar per les 
classes a controlar que hi sigui tothom.  L’ideal és que sigui un grup reduït. Així com també el 
compromís dels pares usuaris d’aquest “servei” d’avisar si un dia el seu fill no va a escola.  

3. Informacions escola 

L’escola explica com es celebrarà aquest any la castanyada. La tradició dels panellets agrada 
però, sorgeix la pregunta si cal que tota l’escola faci panellets. Aquest any es farà el següent: 
educació infantil seguirà fent panellets, 1r i 2n faran sucs de tardor, 3r i 4t -en ser un grup amb 
al·lèrgies importants- es repartiran en dos grups: un farà els panellets tradicionals i l’altre boletes 
de coco i pastanaga; i per a 5è i 6è es mantindrà el costum de que 6è ajuda a P5 a fer els panellets 
i 5è fan els seus panellets i també per als companys de 6è. 

En relació als ambients es comenta que com a novetats d’aquest curs, tant els de grans com els 
de petits, tindran un ambient en anglès. Ambients I serà simbòlic, i la mestra responsable serà 
la mestra de 4t, i a Ambients II es farà un taller de cuina amb anglès, i el responsable en serà el 
mestre especialista d’anglès. Una altra novetat serà que educació infantil es faran dos sessions 
setmanals. Per al correcte funcionament dels ambients cal dedicar-hi 9 mestres. 

L’escola explica que el proper dia 2 faran una presentació al Consorci d'educació, en el marc de 

les jornades de Convivència, de la tasca de convivència, on s’inclou la feina que es fa amb els 
delegats, grans-petits i l’assemblea. Grans-petits és una activitat que es fa amb retocs des de 
l’any 1998, va néixer com una activitat entre 8è i P5 per treballar la lectura i s’ha anat ampliant. 
Actualment, tot i que els grups de P3 i a 4t van iniciar a col·laboració en el moment de despertar-
se de la migdiada, ara s’han convertit en acompanyants en moltes activitats.  

Aquest any, P4 i 5è no tenen parelles fixes, ja que a vegades hi ha petits conflictes. Cal una bona 
entesa entre les parelles perquè aquesta activitat funcioni. A 6è i P5 sí que es conserven les 
parelles fixes, “els profes”. A vegades cal fer canvis perquè els petits imposen el criteri als grans, 
i s’ha de trobar un equilibri.  

Els cursos de 1r a 3r a vegades es queixen que ells no en participen. Aquest any s’estan fent 
algunes activitats conjuntes entre 1r i 3r per preparar les colònies i els de 2n estan engrescats 
amb la relació amb els companys de la Bressola.  

El concert de Nadal serà el dissabte 16 de desembre als Lluïsos com els darrers anys. Aquest any 
però s’obriran les dos portes per tal de facilitar l’accés. S’està valorant si canviar el dia de la 
venda de samarretes. Aquest any el format del concert serà de cantata, a diferencia del curs 
passat on es van cantar nadales a petició dels alumnes. Això va comportar que algunes famílies 
mostressin el desacord en la temàtica de les cançons.  

S’explica que com a escola s’està reben formació sobre com treballar en situacions crítiques, 
com ara la situació política catalana.  



L’escola recorda la posició que té sobre els regals en acabar el curs. Com a mestres no volen 
regals, la seva feina ja és compensada. Entenen però que els infants es vulguin acomiadar del 
mestre, es poden acceptar coses fetes pels infants, dibuixos, fotografies firmades,... com a 
mostra del lligam amb els alumes.  

En relació al talús, s’informa que el Districte va manifestar la voluntat de comprar el solar, però 
encara no hi ha cap document escrit.  

4. Torn obert de paraules 

El delegat de 5è pregunta per l’esta de les dutxes. S’explica que estan com sempre i que s’ha 
revisat l’escalfador. Es recorda que el Consorci té una demanda de l’escola pendent per millorar-
los. 

En relació al concert de Nadal es comenta que algunes famílies demanen si hi hauria alguna 
manera perquè es poguessin veure tots els infants i des de tot arreu. És complicat, l’escenari no 
és massa gran. Es demanarà si es pot muntar alguna tarima més per fer-ho més esgraonat, es 
recorda però, que totes les famílies passem per P3.  

Es valora el canvi de dia de la venta de pastissos com a positiu, tant per part dels delegats de 6è 
com per part d’altres delegats. L’escola aprofita per recordar que el curs passat es va demanar 
eliminar els sucs per l’alt contingut en sucres. Els alumnes de 6è són els encarregats de calcular 
els preus i fer el recompte dels ingressos. Les delegades de 6è demanen a l’escola que recordi 
avisar-les quan hi hagi festes de l’escola en que els alumnes ja berenin com ara el Carnestoltes, 
perquè aquella setmana no faran pastissos. 

En algun grup classe la situació política actual ha generat algun conflicte en el grup de WhatsApp. 
Les classes de P3 i 4t comenten que en el seu cas ho van tallar tan bon punt van començar a 
aparèixer comentaris.. Es recomana que el grup de WhatsApp s’utilitzi per comentar coses 
relacionades amb l’escola i les activitats escolars. Es recorda però, que l’eina oficial de 
comunicació és el correu electrònic. 

 


