Reunió de Delegats
Curs 2013-14

ACTA DE LA REUNIÓ DE DELEGATS
DEL DIA 5/3/14 1r. i 2n. ESO primer pati
Assistents: Tots els delegats i subdelegats de 1r i 2n ESO menys Alba López de 1C i

Andy Travé de 2A.

1.- Recollida d’informació i propostes del diferents grups.
1A
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Tenen un radiador a l’aula que no funciona.
La pissarra blanca està molt gastada i s’ha de fer molta força per esborrar
la pissarra.
Les aixetes dels vestidors dels nois surten a molta pressió.
Aniria molt bé tenir més lleixes als vestidors per poder deixar la bossa, hi
ha algunes hores que són molts, no hi caben prou bé i les bosses queden
per terra.
Hi ha alumnes de 4t que orinen a la dutxa. Sembla ser que són els de 4t B.
La cap d’estudis ho comentarà amb el tutor.
També es queixen que el professor d’educació física no els deixa prou
temps per dutxar-se. La cap d’estudis diu que ja ho comentarà amb el
professor però que segur que quan més temps els deixés més temps
necessitarien. Hi ha alumnes que s’encanten i no van per feina.
Es queixen que hi ha nens de primer que no els deixen jugar a ping-pong.
Quedem que ho han de dir a la Marta o al professor de guàrdia de pati. Si
cal posaríem torns. El que està clar és que tothom hi ha de poder jugar.

1B
▪

▪

▪

No hi ha sabó als lavabos dels nois. Demanen un ambientador. La cap
d’estudis comenta que ja comentarà a les senyores de la neteja que vigilin
que sempre hi hagi sabó. De tota manera si s’acaba a l’hora del pati, també
ho poden comunicar al professor de guàrdia i anar a comunicar-ho a
consergeria.
És molt important que hi hagi sabó, és l’únic moment del dia per anar al
lavabo lliurament i després és la seva hora d’esmorzar, per tant la higiene
en aquest cas és molt important.
Hi ha alumnes a l’aula (en diuen els noms) que amb la goma d’esborrar fan
pols, la trenquen a trossos petits, i la tiren a la resta de companys de la
classe.
Tenen un conflicte amb les nenes d’educació física de 1C que volen entrar
als vestidors quan és l’hora del pati per ja tenir-la allà. Concretem que els
alumnes de 1C han de deixar les bosses d’educació física a sota el porxo
com tothom i esperar que comenci la seva hora de classe.
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1C
▪

No tenen esprai d’aigua per netejar la pissarra.

▪

Tampoc tenen esprai.

1D

2A
▪
▪

La pissarra no esborra. Cal canviar el sobre de la pissarra perquè esta molt
gastat i no es veu prou bé.
Comenten que es van separar amb els de primer a l’hora de jugar, la Marta ja
els hi va repartir les zones del pati.

2B
▪
▪
▪
▪

Quan miren vídeos es reflexa a la pissarra la imatge de la finestra de la porta.
Han parlat de la neteja i comenten que en general la classe està bruta.
Fan una valoració del trimestre positiva.
El cable d’àudio de l’ordinador no els funciona.

▪

Comenten que en la valoració del primer trimestre hi hagut més alumnes
suspesos.
En una reunió anterior els alumnes havien dit que ells no tenien la cortina fina,
només la de fosforit. Vam quedar que la seva aula donava a cara nord i que el
sol no hi entrava de dret i que era una despesa que l’institut es podia estalviar.
N’han tornat a parlar a l’aula i diuen que sí que la necessiten.

2C

▪

2D
▪
▪
▪

Opinen al mateix que a 2C amb la cortina fina.
De la valoració del primer trimestre opinen que estan més dispersos. Noten
que els patis són més curts.
També opinen com els de 2B que aniria bé també una cortina per la finestra de
la porta.

2.- Precs i preguntes
Són vàries les classes que es queixen que no tenen esprai d’aigua: 1A, 1C, 1D, 2D, 2A.
PROPERA REUNIÓ DIMECRES 2 D’ABRIL
Proposta de tema a parlar per la propera reunió:
Tractar a l’aula el tema de l’àrea de joventut. (Can Genís)
▪

Per als de 1r i 2n
Que coneixeu de Can Genís?
En què hi participeu?
Com us arriba la informació?
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ACTA DE LA REUNIÓ DE DELEGATS
DEL DIA 5/3/14 3r i 4t d’ESO Pati Grans
Assistents: Tots els delegats i subdelegats de 3r i 4t ESO menys Júlia Rey (3D) i Virginia

Garcia (4D) i en Jonathan Romero com a representant del Consell Escolar.
1. – Valoració sobre el primer trimestre i recollida d’informació
3A
▪

Falta una cadira a la classe. La cap d’estudis diu que mirin si és a l’aula del
costat que potser a vegades per alguna optativa es van a buscar.

▪

Celebren que el so de l’ordinador de l’aula ja els funciona bé i també tenen
la cortina arreglada.
Desapareixen taules de la classe i apareixen taules noves que abans no
tenien.

3D

▪

4A
▪
▪

Estant molt contents perquè els han canviat la coberta blanca de la pissarra
i ara es veu molt més bé!
També estant contents perquè definitivament s’ha arreglat el problema del
so de l’ordinador d’aula.

4B
▪
▪

Estant molt contents perquè també s’ha arreglat el problema del so de
l’ordinador d’aula!!
Per altra banda la porta segueix sense tancar bé i el llum igual.

4C
▪

Els alumnes de 4t van anar la setmana passada de visita a la Colònia Vidal,
segons la ruta prevista havien d’anar a Manresa un cop feta la visita a la
Colònia. Es queixen que no va donar temps i van haver de menjar en una
gasolinera de camí cap a Palafrugell. La cap d’estudis comenta que ja li ha
arribat per part dels professors acompanyants aquest tema. Que és cert
que tenien previst anar a dinar a Manresa, però que el temps que hi havia
previst es va allargar i que per anar a Manresa havien de recular de camí i
suposava encara més temps que el que ells havien previst.
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▪

El conductor els va aconsellar de no viatjar en sentit invers si volien arribar
a Palafrugell a l’hora prevista (tenint en compte que hi havia els alumnes de
transport escolar).
Tenen l’ordinador de classe que a vegades els falla. Hi ha moments que
s’apaga tot sol.

4D
▪

▪
▪

Els alumnes de la classe es preguntes que és el punt verd que han aparegut
penjats als passadissos de l’institut. La cap d’estudis informa que és una
iniciativa de l’optativa d’escoles verdes i del que és tracta és de despertar
curiositat i intriga.
Estant contents perquè ara els funcionen els radiadors.
Comenten que a la seva aula hi ha dues taules de més i 1 cadira de més.

2.- Precs i preguntes
Els precs i preguntes s’han anat intercalant amb les peticions.

PROPERA REUNIÓ DIMECRES 3 D’ABRIL DE 2014
▪

Per als de 3r i 4t Per a la propera reunió tractar a l’aula el tema de l’àrea de
joventut. (Can Genís)
Com us arriba la informació?
Com creieu que hauria de ser?
Quines són les vostres propostes?
Com es podria millorar la comunicació?

