Reunió de Delegats
Curs 2013-14

ACTA DE LA REUNIÓ DE DELEGATS
BATXILLERAT DEL DIA 7/2/14
Assistents: Tots els delegats i subdelegats de batxillerat menys: 1r B Marta Salanova,

2n B Pau Ferrer i Gerardo Arango.

Ordre del dia:
1.- Espai i neteja de davant de l’institut a l’hora d’esmorzar.
Van comentar a classe. Miraran de que estigui més net.

2.- Recollida d’informació i propostes del diferents grups. Valoració del primer trimestre i
altres qüestions.
1A
▪

Han parlat a la classe de la neteja de les aules. La gent diu que ho respecta.
Es van revisar les taules i cadires i es van esborrar les taules que estaven
brutes.

▪

Els alumnes demanen que es revisi l’ordinador de l’aula. No va bé i tenen el
problema del so.

▪
▪

Neteja. Els que es quedaven deien que ho recollien.
També van comentar el tema dels exàmens i els va bé tal com estan
programats.
Els alumnes es queixen que tenen un problema amb el so de l’ordinador.
ES sent fluix i quan està connectat fa una fressa estranya.

1C

▪
2A
•

Netegen la classe un parell de cops per trimestre.

•

Van parlar de la neteja i també ho van netejar tot.

2C
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3.- Precs i preguntes
▪

Els alumnes de 1A manifesten la queixa que no poden anar al lavabo a l’hora del
pati i se’ls diu que han d’anar al bar. La cap d’estudis contesta que hi deu haver un
malentès. El que sí es demana als alumnes és que millor hi vagin abans d’anar al
pati o una estona abans d’entrar. El que s’aconsella que no facin és: entrar i sortir
tota l’estona. Igual que si han de parlar amb un professor mirin de fer-ho de
seguida i no entrar al mig del pati, per una qüestió d’obrir i tancar portes i de
facilitar la vigilància de la porta d’entrada. En qualsevol cas el que sí que tenen dret
és a anar al lavabo durant tota l’hora del pati, ja que la resta d’hores del mati
(inclosos canvis d’aula) els lavabos són tancats.

▪

Els alumnes del tecnològic i el científic demanen ser informats amb antelació de
quan hi ha una xerrada. Aquesta setmana els va passar que tenien una xerrada de
la UdG i no ho van saber fins el moment de començar.

▪

El delegat de 1C Joan Regí demana poder penjar a les aules els cartells de les
activitats del Patronat d’esports per poder assistir a les competicions dels
companys o just per estar informats. Se li contesta que no hi ha cap problema.
També es pot posar al suro dels passadissos igual que hi ha cartells de Can Genís.

▪

Els alumnes de 2A comenten que alguns professors no els deixen sortir a les 14:25.
La cap d’estudis respon que l’hora d’acabar les classes és a les 14:30 que és quan
toca el timbre. Per qüestió d’aglomeració a l’hora de la sortida, la direcció del
centre va demanar als professors que donen classe a batxillerat si podien escurçar
uns minuts la classe perquè quan sonés el timbre els alumnes de batxillerat ja
haguessin sortit de l’institut. És una qüestió voluntària que el professor fa si pot, en
cap cas doncs els alumnes li poden exigir que la classe ha d’acabar cinc minuts
abans.
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