Reunió de Delegats
Curs 2013-14

ACTA DE LA REUNIÓ DE DELEGATS
BATXILLERAT DEL DIA 7/3/14
Assistents: 1A Joan Regí; 1B Rita Lumbreras 1C Jan Atienza i Isaac Blaya; 2B Pau Ferrer i

Gerard Arango.
No assistents: 1A Aida Blanco (malalta), 1B M. José Trullenque i Lluís Bartrina, 2A Noemí
Estepa i Alejandro Trujillo, 2C Paula Martínez i Antony Lutaev.

Ordre del dia:
1.- Valoració de les sortides d’esquí a primer de batxillerat i de Roma a segona de
batxillerat.
En general els delegats de primer de batxillerat assistents a la reunió valoren molt
bé la sortida. L’hotel estava bé, van aprendre molt i la relació amb els profes va ser
molt satisfactòria.
Només voldrien fer constar el suggeriment de poder esquiar alguna hora pel seu
compte sense els monitors.
La cap d’estudis comenta que les valoracions dels professors que van assistir a la
sortida també és molt bona. Estan molt contents de l’actitud dels alumnes tant a
les hores d’esquí com a les hores lliures i a l’hotel.
Respecte el tema de poder esquiar lliurement, és una cosa que es feia els primers
anys d’esquí però que ara no és possible. Les normatives han canviat i cal que els
alumnes estiguin sempre amb monitor, si no és així la responsabilitat del que els
pugui passar mentre esquien és del professor.
La valoració de la sortida a Roma dels alumnes de segon de batxillerat no és tant
satisfactòria degut al comportament d’alguns alumnes en concret. Els professors
no estan contents de l’actitud d’alguns alumnes, ni del seu comportament a l’hotel,
ni de la relació que van establir amb els professors. Sap greu perquè un
percentatge dels alumnes van tenir una actitud molt satisfactòria, en canvi pesa
més el mal comportament i els problemes que van ocasionar uns quants.
La directora intervé dient que caldria que aquest grup demanés disculpes als
professors acompanyants. També estaria bé que valoressin que una sortida escolar
no és una sortida lliure, és també una sortida cultural, es va amb grup i cal
esforçar-se una mica en tot, respectar els horaris, les actuacions i el comportament
perquè les relacions entre el grup funcionin i tothom pugui gaudir del què, quan,
com i on es fan les diferents activitats.

PROPERA REUNIÓ DIVENDRES 4 D’ABRIL DE 2014

