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Reunió d’inici de curs de delegats i delegades de les classes  
 

Dia:  23 / 10 / 2019 
 
Hora: 20 h 
 
Assistents:   
 
Carla i Jesybel, delegades de P3. 
Natàlia i Núria, delegades de P5. 
Neus i Migdàlia, delegades de 1r. 
Eva i David, delegats de 2n. 
Raül i Josep, delegats de 3r. 
Marisabel, delegada de 4t. 
Olga, delegada de 5è. 
Fernando i Gemma, delegats de 6è. 
Excusen la seva presència Elisa i Maria, delegades de P4; Maria, delegada de 4t; Anna, delegada de 
5è i Mary, Iolanda i Carme, delegades de 6è. 
 
Montse, Noemí, Jesybel i Núria en nom de la junta.  

Mia, en nom de l’escola. 

 

Ordre del dia: 

1. Revisió de les funcions dels delegats i delegades. 
2. Informacions escola. 
3. Torn obert de paraula. 

 
 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Revisió de les funcions dels delegats i delegades. 

La junta dona la benvinguda i agraeix l’esforç d’assistir a la reunió.  
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Fem ronda de presentacions on cadascú explica de qui es pare o mare i de quin curs. 

Introduïm el tema i l’objectiu de la reunió explicant la importància de tenir la figura dels delegats i 
delegades a les classes.  

Iniciem la dinàmica repartint un detallet per cadascú. És un pot de vidre que conté diversos objectes. 

1r. Despleguem el paper fet en origami on es detallen les funcions dels delegats.  

2n. Mirem la imatge impresa en un retall de paper i la peça de construcció. Amb una única 
peça no fem res, en canvi entre tots podem construir allò que ens proposem. La figura del 
delegat simbolitza i desenvolupa aquest concepte.  

3r. Per últim trobem un bombó de xocolata per agafar energia per aquest curs que comença. 

Com que les funcions estan escrites en un paper i lletra petita continuem amb la dinàmica resolent 
aquesta dificultat. 

Fem 4 grups i repartim dues peces de trencaclosques a cada grup.  

Per altra banda, hem fet l’esforç de sintetitzar les 8 funcions en 3 rols diferents: 

 CANALITZAR LA INFORMACIÓ. 
 ACOLLIR: Paper facilitador amb les persones que tenen dificultats d’algun tipus. 
 DINAMITZAR: Quan algú té una idea ajudar-lo a dur-la a terme, fent arribar la informació a l’AFA, 

sent actiu. 

Disposem al terra 3 rodones de paper amb els 3 rols i deixem 3 minuts a cada grup perquè decideixi a 
quin rol pertany cada funció. 

Cada grup va llegint cada funció, explica a quin rol pertany i va posant cada peça per construir el 
trencaclosques. Un cop finalitzat demanem a dues persones que li donin la volta i a l’altra banda ens 
apareix una imatge significativa del que hem estat comentant. 

La conclusió de tot plegat és que el més important és recordar aquests 3 rols, no cal memoritzar 
totes les funcions. I amb aquestes 3 idees al cap segur que farem molt bé la nostra tasca de delegats i 
delegades.  

Per acabar, demanem que comparteixin amb nosaltres el motiu pel qual han decidit ser delegats i 
delegades. Aquestes són algunes de les respostes: 

- Ningú més aixeca el cap. 
- És una manera de veure l’escola des de dins, amb una altra perspectiva. 
- Per paritat. 
- Perquè va ser proposada per altres pares i mares. 
- Per petició de la seva filla. 
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2. Informacions escola 

 
Parlem de la celebració del 50è aniversari de l’escola i els actes i accions previstes. Es farà una 
activitat cada mes: 

 
- Novembre: Sortida a Saifores i cursa de la dona. 
- Desembre: Presentació del llibre sobre la història de l’escola i la cantata de Nadal. 
- Gener:  No hi ha cap activitat prevista. Els agradaria que fos l’AFA qui s’encarregués de 

proposar-ne una. 
- Febrer:  Cine fórum. 
- Març:  Sortida a un parc un dissabte. 
- Abril: “Àngels camina” amb dinar conjunt de tota l’escola. 
- Maig: Sopar d’adults amb antics mestres i pares d’exalumnes. 
- Juny:  Festa fi de curs. 
 

L’escola comenta que la despesa de la compra de les cantimplores amb el logo de l’aniversari té un 
cost més elevat del previst inicialment. Per aquest motiu, tot i que la voluntat primera era regalar-les, 
enviaran un correu informant-ne a les famílies i demanant una col·laboració de 4€ per cada infant. 
Creuen que pot ser una oportunitat  per parlar del valor de les coses amb els infants i proposar que 
els 4€ surtin de les seves guardioles o estalvis. 

 
Convidem a tots aquells pares que vulguin a formar part de la comissió del 50è aniversari. 

 
Es demanarà ajuda als delegats  per organitzar aquestes activitats o per trobar altres pares 
voluntaris. 

 
 

3. Torn obert de paraula 
 

Aprofitem per animar a aquelles mares que encara que no s’hagin inscrit a la cursa de la dona a que 
ho facin. 
La Mia ens demana que li enviem el correu informatiu que vam rebre per poder parlar-ho a les 
classes. 
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