
 

PROTOCOL DE 6è 
 

Objectiu principal: definir els criteris bàsics per un bon comiat dels alumnes en tots els aspectes: viatge,                 
comiats, vincles amb els instituts. 
VIATGE com a comiat del grup.  

1. Tria del Viatge  
Objectiu: participar en la gestió i organització del viatge 
 
A l’aula: 

- Elaboració dels criteris que es tindran en compte per triar el lloc, considerant els següents aspectes: 
 

o Durada ( potser des de 5 dies, a menys dies) 
o Assegurança  
o Activitats adequades a l’edat. 
o Planificació i seqüenciació del viatge amb el vistiplau de la direcció  
o Distribució dels grups d’alumnes en les activitats i les habitacions 
o Adaptar el viatge al pressupost  
o Consensuar la tria (que tothom se senti a gust).  
o Dinàmiques de funcionament. Presa de decisions: grups, tasques,...  

 
Famílies:  
 

- Per la decisió del destí es té en compte els alumnes, les famílies i els mestres. Si no hi ha acord, serà 
l’escola qui prendrà la decisió final.  

- En casos excepcionals, el viatge podria anul·lar-se  informant al Consell Escolar.  
- Hi ha d’haver una relació entre l’escola i les famílies per arribar a un equilibri entre la tria i els diners 

(trobades puntuals mínim una per trimestre).  
 
2. Gestió econòmica  
Objectiu: Recaptar i gestionar els diners per poder fer, únicament, el viatge acordat.  

 
Famílies: 
 

- Les famílies sempre han de pagar els 120 euros en concepte de colònies a l’escola. 
- En el cas excepcional que una família no pugui pagar els 120 € del viatge haurà de demanar l’ajut que 

ofereix l’AMPA  si no té deutes pendents. Si no pot pagar la resta, en un cas excepcional pot ajudar 

Serveis Socials.  
- En cas de necessitar monitors es paguen amb els diners que s’han guanyat amb les activitats.  
- Quan es tenen tots els diners pel fer el viatge es deixen de fer les activitats. Les famílies paguen fixes 

els 120 € i no es retornen els diners per molts guanys que es tinguin.  
- Les famílies de 6è  han de crear una comissió per organitzar les activitats i gestionar els diners.  
- S’ha de donar comptes  de la gestió econòmica a les famílies de 6è i a l’Equip Directiu (és qui recull els 

120€ per alumne).  
- Les activitats per recaptar diners han de ser consensuades entre els mestres, alumnes i famílies i 

aprovades per Consell Escolar. 
- Les activitats que requereixen espais d’ús de l’escola prèviament s’han de demanar a la persona 

responsable (mestres, Equip Directiu) i aprovar-se per Consell Escolar o Permanent en el cas de ser 

una activitat no prevista. 
- La comissió encarregada dels diners obre un compte de 6è només per aquest ús.  
- Per poder anar de viatge, han d’estar tots els pagaments al dia, sense deutes de cursos anteriors. 

 
 
 



3. Carta de compromís del viatge 
Objectiu: Aprendre a conviure en societat. 
 

- Acord de compromís de Saber Estar per gaudir i tenir experiències positives signat a tres bandes per 
l’alumne/a i la seva família i, els docents (revisable cada curs pel grup d’alumnes).  

- La carta inclou un previ acord amb els alumnes: 
● què podran portar en el viatge 
● qui en serà el responsable 
● les trucades a les famílies... 

 
4. Gestió comiat 6è 
Objectiu: aconseguir un comiat del centre cordial i afectiu 
 

- En l’organització del comiat, les famílies han de tenir un paper i han de conèixer el protocol. 
- En els actes de comiat s’ha d’incloure tot l’alumnat i  les famílies. 
- Els actes de comiat  han de ser en un lloc accessible,  físicament i econòmicament,  per a tothom 

(sense cost econòmic per part de les famílies), per tant es fa en el mateix centre. 
- El comiat té dos moments: 

 
o Comiat de generació: 
● Estrena del Musical (hi assisteix l’alumnat de 6è , les seves famílies i els seus mestres). 
● En acabar el Musical s’organitza un sopar en un espai de l’escola (cada família aporta un 

menjar per compartir i, si han sobrat diners (fet que no hauria de passar), es gasten en aquest 
sopar. 

 
o Comiat d’Escola: 
● Es  fa l’últim dia de curs al migdia.  
● Inclou a tots els representants de la comunitat educativa (alumnes, mestres, famílies, Junta, 

Equip Directiu) 
● Els regals: 

✔    Els alumnes de 5è gestionen el regal i l’acte de comiat en representació de l’alumnat 
i dels mestres del centre. 

✔    Les famílies de 6è elaboren un recull fotogràfic del  pas per l’escola de l’alumnat en 
un llapis de memòria (AMPA).  

✔ Les famílies de 6è s’han de posar d’acord amb L’AMPA i l’escola per no doblar els 
regals.  

● Parlaments:  
✔ Direcció 
✔ Junta AMPA 
✔ Alumnes de 5è 

 
- Valoració final en el cicle per poder ajustar i millorar el protocol. 

 

VISITES ALS INSTITUTS 
Objectiu: facilitar al màxim el pas d’una etapa educativa a l’altra.  
 

● La Cap d’Estudis coordinarà la visita per fer-la coincidir en un mateix dia.  
● Abans de visitar els instituts es conviden antics alumnes per tal de conversar sobre el que 

suposa el canvi d’etapa educativa i compartir experiències.  
 

 
 
 


