
 Resum Cafè-Tertúlia entre delegades de classe i la direcció de l’escola 29/11/2019 

• Presentació/acollida a les delegades de P3. Ens han explicat que la impressió en aquest primer trimestre del 

curs de l’escola ha estat en general molt bona. L’únic inconvenient detectat és la pèrdua de roba o 

carmanyoles per part dels infants, moltes coses de les quals acaben a altres motxilles. Es recorda la 

importància de marcar tota la roba, paraigües, xandall de l’escola,... 

• Institut-escola: L’Olga comenta que un cop es realitzi la reunió amb les famílies de 5è i 6è a principis d’any, 

s’enviarà un nou comunicat per a totes les famílies de l’escola per respondre als dubtes o noves 

informacions. 

• Dinantia: La direcció ens comenta que des de fa poc per poder respondre a les preguntes que realitza 

l’escola a través de Dinantia, cal introduir un número pin. D’aquesta manera s’asseguren que som les 

persones adultes qui estem responent i no un infant que hagi pogut agafar el mòbil i obrir l’aplicació 

casualment. Es recorda que cal respondre al Dinantia referent a la sortida dels infants després del concert de 

Nadal.  

• 6èB: preguntes per part d’alguna família de les nombroses excursions o sortides on ha de marxar el mestre 

d’educació física i els infants es queden sense realitzar la classe d’educació física. La direcció explica que 

normalment la premissa és que la persona que el substitueix a aquella hora dediqui un temps a realitzar la 

classe d’educació física. Cal tenir present que aquests dies s’està aprofitant també per realitzar els assajos 

del Concert de Nadal. També alguna família que es pregunta perquè a la tarda no són puntuals els infants a 

l´hora de sortir de classe.  

• 6è: Felicitats al professorat per la feina feta a la Escape Room, 5è s’afegeix a la felicitació. Els hi va encantar! 

• 4rt: alguna família pregunta si a l’institut-escola també es podrà cursar Batxillerat, la direcció aclareix que es 

realitzarà l’ESO (educació secundària obligatòria). 

• 3r: expliquen que aquest darrer mes sí s’ha pogut entrar a les classes (darrer divendres de mes). Demanda 

que s’havia comentat anteriorment al claustre.  

• 1rA: es comenta el neguit d’alguna família sobre el procediment d’una mestra quan considera que una feina 

no està ben feta i l’estripa i llença. Sorgeix també la inquietud sobre si un infant es queda sol quan està 

castigat marxant fora de classe. Des de la direcció se’ns explica que no, en cap cas. 

• 1rB: les famílies comenten que hi ha una sensació de descontrol general pel que fa a la recollida dels infants 

a la sortida de l’escola, al retorn de les bates i els gots... Des de la direcció es convida a realitzar reunions 

amb la tutora, parlar amb ella i si cal també fer-ho al despatx de direcció. 

• P5: L’infant protagonista de la setmana és escollit per votació dels infant de l’aula i això no agrada a les 

famílies per que s’acaba votant per popularitat. També demanen més temps per l’entrega de la samarreta 

pel concert. 

• P4: Troba a faltar la foto del grup classe i que es facin més fotos. La direcció ens explica que no tenen la foto 

perquè cap dia han estat totes i tots. 

 

• PRECS I PREGUNTES: La direcció comenta que estan fent canvis al bloc per tal de millorar la seva privacitat, 

informacions a les que només puguin accedir les famílies. 

També un aclariment respecte al vestuari del concert, nens i nenes poden escollir si portar pantalons , 

faldilles o malles. Les faldilles no són obligatòries per les nenes , com havia entès alguna família.  

 


