
 
 

 
 

CATEGORIA CONVIVÈNCIA 

Que totes les persones que eduquen comparteixin objectius, 
treballin coordinadament i hagi comunicació fluida entre l’equip 
directiu  i el claustre. 

1 

Un claustre motivat, empoderat i cohesionat 1 

Programa prevenció bulling estil finlandès 1 

L’escola més neta 1 

QUE TOTS SIGUEM AMICS 1 

QUE SIGUEM TOTS AMICS 1 

AL FOUR SQUARE ELS GRANS NO FACIN COMPINXE ALS PETITS 1 

QUE TOTHOM SIGUI FELIÇ I NINGÚ ESTIGUI TRIST 1 

QUE ELS NENS NO ES PEGUIN 1 

 NO BARALLAR-SE 1 

 QUE NO HI HAGI LLUITES 1 

QUE NO HI HAGI VIOLÈNCIA A L’ESCOLA 1 

M’agradaria que els nens i nenes no diguin tantes mentides. 1 

Que hi hagi més unió entre tots els nens de l’aula. 1 

Que tots siguem amics i amigues 1 

 Nens i nenes de la vitxeta: no perdessis mai el desig de descobrir 
coses noves, mantenint les ganes de conèixer. Educats en el 
respecte envers els altres. 

1 

  El respecte i els valors es posin per davant de tot, persones de 
profit 

1 

Aprendre a compartir i créixer conjuntament 1 

Volem acabar l'escola amb un somriure, igual que féiem a P3. No 
viure més episodis desagradables. Valorar els mestres que hi 
dediquen més, fer seguiment dels que no ho fan. Una escola 
plena de somriures 

1 

Emocions, actitud a la vida i valors tant importants com els 
coneixements 

1 

Que es tingui en compte la perspectiva de gènere durant tota 
l'escolaritat 

1 

Escola integradora socialment i que voli ben alt 1 

Que els nens siguin feliços dins i fora de l'escola (4) 1 

infants que tractin i es tractin més bé 1 



 
 

 
 

Que els nens valorin més les activitats amb els monitors, molt 
poques escoles poden gaudir d'activitats tan lúdiques 

1 

El respecte, entre infants i monitors 1 

Un món on ni les guerres ni la por, ni les desigualtats retallin els 
somnis dels infants 

1 

Més disciplina i més respecte cap als monitors i companys a 
l'hora de dinar 

1 

Més respecte i més empatia cap a la feina dels monitors 1 

Que els nens sàpiguen créixer en valors, educació en sentiments, 
coneixements. una escola oberta, on cada nen pugui tenir el seu 
lloc i la seva identitat, on tots siguem iguals i diferents 

1 

Ser el somni educatiu de totes les famílies 1 

Respecte pels petits, els grans, els vells, per la natura i l'entorn, 
per cuidar les coses 

1 

Pau i tranquil·litat a l'escola 1 

Fer més amics i amigues, que vinguin companys nous 1 

Divertir-me a l'escola sempre 1 

 Que no hi hagin baralles a l'escola 1 

 Entrar contents a l'escola 1 

 Que no hi hagi nens que es portin malament 1 

 Que no hi hagi violència i tots tinguin felicitat 1 

 Que l'escola sigui divertida 1 

Diàleg i escolta entre equip docent i equip directiu 1 

 Claustre cohesionat i assertiu 1 

 Escola on els valors de companyerisme, humilitat  i ajudar als 
altres 

1 

 Que tothom tingui la sort de conèixer la llibertat 1 

 Cultura de la pau i la mediació 1 

 Que els mestres es tractessin amb respecte 1 

 Somnio amb una escola que es puguin escoltar totes les veus 1 

 Que l’escola es transformi amb una escola de somni 1 

 Que no hi hagi violència i tots tinguin felicitat 1 

 Que no hi hagi nens que es portin malament 1 

 M’agradaria que no hi haguessin baralles a la Vitxeta 1 

Que hi hagués pau i tranquil·litat a l’escola 1 



 
 

 
 

 

CATEGORIA EQUIPAMENTS 

Tota l’escola de matalassos 1 

Fer matalassos entre tots 1 

Portar una bateria a l’escola. 1 

M’agradaria que hi hagués una gelateria. 1 

M’agradaria una sala de miralls. 1 

M’agradaria tenir una pista de carreres. 1 

Tenir un camp de futbol amb gespa artificial. 1 

Una piscina per a cada classe 1 

Tobogan del terror 1 

Robots 1 

Una fàbrica per fer galetes 1 

Una ballarina de joguina 1 

Llapis (bolis) que canvien de color i es pot esborrar 1 

Vull tenir més llibres a la biblioteca. 1 

Voldria més colors i retoladors nous a classe. 1 

Aules de relax. 1 

Aules de plàstica i manualitats. 1 

Un laboratori. 1 

Laboratori  1 

Més 4square i més bancs 1 

Laboratori 1 

Aula de pintura 1 

Treballar amb pantalles 1 

Treballar amb iPads 1 

Projectors a tota primària 1 

El meu somni seria una aula de plàstica per no embrutar la classe.  1 

El meu somni és que a les classes hi hagi aire condicionat.  1 

El meu somni és que hi hagi una aula de plàstica a l’escola 1 

un laboratori de ciències. 1 

un laboratori de ciències 1 

Guixetes per desar coses personals. 1 

M’agradaria tenir una tablet per a cada alumne 1 

Pissarra digital a tots els cursos 1 

Pissarra digital a 4rt B 1 

Tablets a la classe 1 

Més llibres  1 



 
 

 
 

Espai per jocs matemàtics 1 

Biblioteca amb més llibres 1 

Aula per fer experiments 1 

Una bandera al sostre 1 

molts colors 1 

Una casa de fusta amb portes per jugar a la classe 1 

Un mapa gegant a la paret de l’escola 1 

Una classe per explorar amb el microscopi 1 

Una classe amb moltes coses per dibuixar 1 

Una classe amb joguines de nines 1 

Una sala per fer invents 1 

Un lloc per fer collarets polseres anells i maquillatge 1 

Una sala amb molt material per dibuixar i crear 1 

Un camió de joguina 1 

Una classe per dibuixar 1 

Cotxes per jugar 1 

Més joguines 1 

Refrigerar espais 1a planta 1 

Aire condicionat a l’escola 3 

Ampliar el menjador 7 

Insonorització del menjador 6 

Renovar/ampliar dotació informàtica, tauletes digitals 6 

Sala d’espera per a les famílies 1 

Una piscina 2 

Una sala de gimnàstica rítmica 1 

Aules sense taules i cadires 1 

Circuit de bales a la classe 1 

Espai per deixar les pertinences personals (personal de neteja) 3 

Vestidor per al personal de neteja 1 

Cinema 1 

Màquina de refrescos 1 

Laboratori/aula de ciències 19 

Aire condicionat a l’escola 3 

Una biblioteca més 1 

Una sala de plàstica 1 

Una sala de disfresses 1 

Aire condicionat a l’escola 3 

Una sala d’exposicions 1 

Una escola digital 1 



 
 

 
 

Tenir una aula de telecomunicacions 1 

Pissarra digital a totes les aules  2 

Un magatzem ple de material esportiu 1 

Tenir un aquari 1 

Tenir "tablets" 4 

Voldria tenir dues biblioteques 1 

Una biblioteca plena de llibres, nens, famílies i mestres. Per un 
espai on els espais de lectura tinguin un valor afegit des de P3 
fins a 6è 

1 

Vull que les porteries estiguin amb xarxes. 1 

Una sala de jocs per l’estona d’esbarjo. 1 

Cistelles de bàsquet més altes 1 

El meu somni per l’escola seria que posessin un tobogan a les 
finestres per baixar al pati.  

1 

El meu somni és tenir un altre banc per seure al pati.  1 

Una moto 1 

Un avio 1 

Un vaixell 1 

Colors 1 

Un vaixell pirata 1 

Una bassa 1 

Una casa de veritat 1 

Una pista de carreres amb una meta 1 

Una piscina de boles gegant 1 

Un tren de colors 1 

 Renovació tecnològica 1 

Que hi haguessin còmics del detectiu Conan 1 

Que l’escola fos digital 1 

Millorar la seguretat a l'escola. 1 

Material i sensibilitat pels esquerrans 1 

 

  



 
 

 
 

CATEGORIA FESTES I AMBIENTACIÓ 

Tenir una vareta màgica de Harry Potter i poder fer màgia 1 

Pirates 1 

Una festa de disfresses 1 

Escola bonica 1 

Estrelles 1 

cors 1 

un espai per fer de DJ 1 

Dibuixar a les parets de l’escola 1 

Una classe sempre bonica 1 

Una classe de robòtica 3 

Una escola plena de colors 2 

Una discoteca 2 

Decoració de cors al passadís 1 

Que hi hagi una discoteca 1 

Poder-nos quedar a dormir a l’escola. 1 

Que hi hagi decoració al patí 1 

M’agradaria que posessin un espai de maquillatges. 1 

Refrescs al pati 1 

Un espai per  pintar-se la cara i disfressar-se 1 

Decoració de les parets 1 

Tenir al pati música per ballar 1 

Música per ballar al pati 1 

Tenir al pati música per ballar 1 

Jocs d’aigua a l’estiu 1 

Aconseguir que les aules siguin espais meravellosos 1 

Sortida amb les iaies 1 

Que hi hagi menú lliure al menjador 1 

Fer més excursions al bosc 1 

Que els pares vinguin a classe a jugar 1 

Poder exposar dibuixos al passadís 1 

Que l’escola fos divertida 1 

 

  



 
 

 
 

CATEGORIA HORT I PATI 

Poder entrar gossos i altres animals, i que s’estiguin una estona 
dins de la classe. 

1 

Que puguem portar un animal per a un projecte 1 

Que hi haguessin animals i que ens en poguéssim quedar un 1 

Poder portar animals a l’escola 1 

Que hi haguessin gossos per a tots 1 

Cada classe pugui tenir una mascota. 1 

Un cavall petit blanc de veritat. 1 

M’agradaria que un dia poguéssim portar les mascotes.  1 

Un espai per animals 1 

Que hi hagi animals i que ens poguéssim quedar un  1 

Poder portar animals a l’escola 1 

Que puguem portar un animal pel projecte  1 

Que haguessin gossos per a tots 1 

Gatet cadell 1 

Tenir animals 1 

Un gatet 1 

Convertir el Pati de la Magnòlia en un espai cobert i polivalent 2 

Més arbres al pati 5 

Més ombres 10 

Més jocs pel pati 4 

Cabanes als arbres 2 

Un estany amb peixos 2 

Gespa al pati 2 

Gronxadors, tobogans i atraccions al pati 4 

Zoològic al pati 1 

Piscina de boles al pati 1 

Una tenda petita i una caseta una miqueta mig i mig 1 

Tindre al pati disfresses per jugar 1 

Una caseta dalt d’una olivera i que poguéssim entrar 1 

Tenir pedres grosses per fer castells a les sargantanes 1 

Disfresses al pati 1 

Tenir un tobogan molt llarg per jugar 1 

Fer un taller de disfresses al pati 1 

Una tenda i una caseta petita 1 

Vull tornar a tenir cotxes al pati 1 

Una tenda d’indis 1 

Jo vull una casa 1 



 
 

 
 

Un riu amb pedres dins i plantes al voltant. 1 

Un lloc per enfilar-se al pati. 1 

Tenir peixos al pati. 1 

Vull animals al pati. 1 

Un joc de “Playmobils” al pati. 1 

 M’agradaria tenir “legos” al pati. 1 

Un matalàs pel pati. 1 

Una perruqueria al pati. 1 

Posar un parc al pati. 1 

Animals al pati. 1 

Vull tenir més animals al pati. 1 

Vull una piscina al pati. 2 

Fer escalada. 1 

Vull matalassos al pati. 2 

Vull un racó de tatuatges al pati. 1 

M’agradaria que al pati es pogués pintar. 1 

M’agradaria poder patinar al pati. 1 

M’agradaria un tobogan al pati 1 

M’agradaria poder anar un dia en bici pel pati amb els amics. 1 

Vull una cabanya al pati 1 

M’agradaria poder portar tot tipus de joguines al pati. 1 

m’agradaria tenir gronxadors al pati. 1 

Zones d’ombra al pati. 1 

Un petit mini golf. 1 

Un lloc al pati destinat per fer actuacions i balls. 1 

Tenir una tirolina que anés del sorral a la pista. 1 

Poder tenir al pati una piscina, taula de ping-pong i una màquina 
de llaminadures. 

1 

Tenir cabanes –grans- al pati 1 

Que hi hagi una zona per saltar amb aigua al final. 1 

El meu somni és que pintem les parets del pati.  1 

El meu somni és un tobogan al pati. 1 

El meu somni és que hi hagués més ombra al pati.  1 

El meu somni és que al pati no hi hagi tants arbres i sí més coses 
divertides.  

1 

El meu somni és que hi hagi una zona de pintura al pati.  1 

El meu somni és tenir una mini granja al pati.  1 

Vull que hi hagi una piscina al pati.  1 

Rocòdrom 4 



 
 

 
 

Tobogans al pati 6 

Parc al pati. 1 

Hort gran i divertit. 1 

Pintar les parets del pati 1 

Més plantes al pati. 1 

Gronxadors al pati. 2 

Parc al pati. 1 

Zones per llegir al pati 1 

Un lloc per ballar al pati 1 

Tobogan d’aigua 1 

Màquines per fer esport al pati 1 

Un espai al pati per pintar i escriure missatges 1 

Piscina al pati 2 

Un jardí més gran  1 

Una caseta dalt d’un arbre 1 

Un Castell 3 

Tren 1 

Flors 1 

Una caseta al pati amb contes 1 

Una bassa 1 

una piscina amb pistoles d’aigua poc fonda 1 

Unes disfresses al pati 1 

Un tobogan que faci moltes voltes 1 

Una sabata gegant al pati amb escales per posar-nos a dins 1 

Un tobogan molt llarg amb forma de serp 1 

Una cabana al pati per llegir contes 1 

Gronxadors al pati 1 

Un castell inflable al pati 1 

Jocs de cordes i pilotes al pati 1 

Un castell inflable al pati 1 

Una bassa 1 

Una casa de veritat 2 

Una caravana 1 

Tenir una piscina al pati 7 

Tirolines al pati 4 

Disfresses al pati 1 

Tenir un zoològic al pati 1 

Gronxadors tobogans i atraccions 4 

Pati ple de joguines 1 



 
 

 
 

Un para-sol al pati 1 

Tenir més jocs al pati 1 

Un escenari 1 

Una cabana 1 

Una bassa  3 

Una caseta al pati(2) 2 

El pati tingués matalassos i un xiquipark 1 

Una escola plena de flors i plantes (2) 2 

Un pati amb molta ombra 1 

 

  



 
 

 
 

CATEGORIA INFRAESTRUCTURA 

Camp de futbol-7 1 

Asfaltar pàrquing lateral 3 

Barana que eviti sortir directe al pàrquing frontal 1 

Pàrquing frontal que esdevingui un espai lliure de trànsit 1 

Un pavelló cobert 4 

Una altra pista de futbol            1 

Un altre gimnàs 2 

Cuinar a la cuina de l’escola 2 

Més lavabos 3 

Una pista de pàdel 1 

Camp de futbol 7 i una font de fanta 1 

Un tobogan d’aigua des del Reus Deportiu fins a la pista del pati.  1 

El meu somni és un tobogan des del Reus Deportiu fins al sorral.  1 

Una xemeneia 1 

 

  



 
 

 
 

CATEGORIA ORGANITZACIÓ 

Més temps d’esbarjo. 1 

Compartir  la mateixa classe tots els nens i nenes de segon B.  el 
curs vinent (molts nens i nenes han desitjat aquest somni) 

1 

Mantenir la mateixa mestra el curs vinent. 1 

Canviar les hores de català per EF i les de matemàtiques per 
plàstica. 

1 

Tenir més hores la biblioteca oberta per a poder estudiar o fer 
deures 

1 

Fer menys mates i més informàtica 1 

M’agradaria que hi hagués un dia per portar els mòbils o les 
consoles.  

1 

El meu somni és portar el telèfon mòbil 2 

Més temps de plàstica 2 

Més estona de lectura a la classe 1 

Més exàmens de matemàtiques 1 

Menys exàmens de matemàtiques 1 

Vull que a l’escola hagi una bateria. 1 

M’agradaria poder portar la Nintendo. 1 

M’agradaria poder tenir la Blanca una altra vegada. 1 

M’agradaria tornar a tenir la mateixa mestra. 1 

Tenir cotxes de policia al pati i poder conduir-los 1 

Servei d’autobús municipal que porti nens/nes de tota la ciutat a 
l’escola 

1 

Esdevenir INS-ESC 7 

Vull que no hi hagi Catering Aple.  1 

Tenir bufet lliure al menjador           4 

Equip educatiu seleccionat en funció del seu interès en el tipus 
d’escola i del projecte de CdA per tenir un equip potent i 
implicat. 

1 

Escola Nova XXI. 1 

Jornada intensiva tot el curs 4 

M’agradaria tenir activitats al pati 1 

M’agradaria més mestres al pati. 1 

Poder jugar amb aparells tecnològics a l’hora del pati. 1 

El meu somni és poder portar el mòbil o la tauleta al pati.  
  

1 

biblioteca al pati. 1 

Jugar a futbol al pati 1 



 
 

 
 

Mes temps de pati 1 

Tenir al pati cotxes de policia 1 

Un raconet al pati per llegir 1 

5 dies setmanals de futbol 3 

3 dies de futbol a la setmana 2 

Poder berenar al pati 1 

Més hores de pati  4 

 Poder sortir a jugar més a fora 1 

 Més activitats on participin els avis 1 

Directrius ben definides per tota la comunitat d’aprenentatge  2 

Formació per l’equip educatiu 1 

Implicació real de les famílies 1 

Nou equip directiu  2 

Comunitat d’aprenentage real. Engegant projectes compartits de 
veritat a nivell de totes les comissions 

1 

Tenir més estones sense presses per canviar impressions amb la 
tutora. O més reunions. 

1 

 Borsa de voluntaris prou gran i continuada per a que els grups 
interactius siguin un èxit. 

1 

Formació dels voluntaris 1 

Grups interactius no poden ser tallers de pares 1 

Més expressió corporal 1 

Tenir més hores lectives d’anglès 1 

Fer més educació física 1 

 Fer més extraescolars d’escacs 1 

 Fer extraescolars de francès 1 

 Més oferta d’extraescolars  4 

Que a l’hora del pati es pugui anar a la biblioteca 1 

Que hi hagi més matemàtiques 1 

Cada any colònies d’una setmana 1 

 Una escola innovadora a on tota la comunitat treballi en equip 1 

Treballar en grups reduïts per a donar oportunitats a tothom 1 

Una coral per a l’escola. 1 

Que hi hagi més matemàtiques 1 

Extraescolar de francès 1 

Més hores d’anglès 1 

Extraescolar d’escacs 1 

Més informàtica 1 

Més educació física 1 

Biblioteca a l’hora del pati 1 



 
 

 
 

Música com a eina més d’aprenentatge, descobrir noves cultures 
i viatjar sense moure's de la Vitxeta. Club musical. Instruments i 
cultura musical.  

1 

Més activitats que hi participin els avis. 1 

Colònies amb el pares, organitzades conjuntament 1 

Més participació per part de les famílies en les activitats 
conjuntes. 

1 

Que l’escola tingui acollida per a nens estrangers que no parlin 
català, per a ensenyar-los l’idioma i que s’adaptin sense sentir-se 
rebutjats per falta de comunicació amb els companys 

1 

Escola solidària, alegre, amb compromís social, consciència. 
Excursions a residència de gent gran i fent obres de teatre als 
hospitals per a infants.   

1 

  



 
 

 
 

CATEGORIA PEDAGÒGIC 

Fer activitats d’aigua els dies de calor i la festa de fi de curs. 1 

Anar més dies de colònies. 1 

Tenir un equip d'hoquei. 1 

Fer activitats més variades per a l’últim dia de classe. 1 

Posar música més moderna a l’entrada. 1 

Fer més sortides 1 

Cada mes una pel·lícula 1 

Cinema al pati 1 

Discoteca/ball per alumnes 1 

Una setmana de colònies a 6è 1 

Una setmana de colònies 3 

Fer un viatge a l’estranger quan s’acabi sisè.  1 

Fer cine-club 1 

Més excursions per poder explorar més el món 1 

Dormir un dia a l’escola amb sacs de dormir 1 

Tir amb arc 1 

Espai per aprendre a cosir 1 

Anar de colònies cada any 4 

Fer taekwondo 1 

Anar d’excursió a la muntanya 1 

Fer classes de judo 1 

Vull que a música es faci dansa. 1 

M’agradaria tenir sempre dos mestres a l’aula. 1 

Fer hores d’informàtica amb diferents activitats. 1 

Al principi i final de cada curs les i els mestres fessin un regal a 
cada alumne 

1 

Més varietat de llibres a la biblioteca. 1 

Una biblioteca més gran. 1 

Jugar 1 

Integrar el projecte del Ball parlat de Marcos Vicente al treball de 
l’aula 4 

1 

Grups interactius desplegats en tots els cursos 1 

Treballar per projectes 2 2 

Anglès integrat al dia a dia a l’escola i al temps de menjador 1 

Ni un dia sense música, que cada dia mestres i alumnes cantin 
una cançó 

1 

Alumne centre de l’aprenentatge 1 

 Noves assignatures artístiques, dansa, teatre i música 1 



 
 

 
 

Hàbit de l’estudi i deures a casa progressiu des de primer de 
primària 

1 

Fer realitat el projecte educatiu  2 

Aprenentatge a partir del joc i dels contes 1 

Línia Pedagògic d’infantil tingui continuïtat a primària 1 

Educació amb pedagogia sistèmica 1 

Tots els temps i espais de l’escola siguin educatius. 1 

Que entrin a les aules gent del món a fer ponències per aprendre 
lliçons de la vida amb exemples reals. 

1 

Que es treballi de tal manera que els alumnes desenvolupin les 
seves capacitats al màxim 

1 

Més sortides lúdiques, divertides per fer cohesió aprendre i 
compartir 

1 

 Més interacció entre nivells 1 

 Informes qualitatius i no quantitatius 1 

Que no es facin més exàmens 1 

Que l’escola segueixi apostant per una educació sense llibres de 
text, amb professors compromesos amb el sistema educatiu triat 
per l’escola 

1 

Poder portar mòbil a 6è 1 

Que tots els nens siguin bons escriptors 1 

Una escola amb mestres i espais que convidin a experimentar, 
manipular i fer aprenentatges que permetin desenvolupar la 
potencialitat dels infant per adaptar-se a la nova societat 

1 

Una escola en major innovació, experimentació aprenentatge 
col·laboratiu i amb pràctiques educatives que permetin fomentar 
la creativitat, l’esperit crític i el desenvolupament integral dels 
nostres infants perquè esdevinguin persones competents per la 
vida 

1 

Pocs deures 1 

Poder portar mòbil a 6è 1 

 Mestres pares i educadors vagin tots de la mà en aquest canvi 
que se'ns presenta 

1 

Il·lusió incansable. Famílies implicades + mestres compromesos = 
alumnes motivats 

1 

Aprendre tots de tots 1 

Oportunitats per a tothom, independentment de les seves 
dificultats 

1 

Que de l'escola en surtin persones importants per la història 1 



 
 

 
 

Que nens i nenes sàpiguen reconèixer les emocions, utilitzar 
tècniques de relaxació pels més petits i de meditació pels més 
grans 

1 

Educació emocional integrada dins l'escola, educació integral de 
la persona 

1 

Escola on tothom hi tingui cabuda i se li respecti el ritme 
d'aprenentatge, que es respectin i s'escoltin els alumnes, 
aprenguin jugant i s'aprengui a viure, a riure, a parlar, a raonar, a 
ser persones, que els coneixements siguin un camí i no un 
objectiu 

1 

Que s'atenguin les necessitats individuals de cada alumne/a, no 
sols les educatives, sinó també les emocionals. Que es faci un 
treball real amb i de col·laboració amb les famílies 

1 

 Que tots els nens tinguin èxit i se sentin segurs 1 

 


