
 

 

RESUM 2N CAFÈ TERTÚLIA CURS 2020-21, 24/03/2021 

1er ESO 

● Guixetes: les famílies pregunten si es té previst que se’n posin, ja que van molt 

carregats 

IE: De moment no es té previst. Tant per espai, com que l’equip docent no hi està 

massa d’acord Per quins motius l’equip docent no hi està d’acord? Al document de 

construccions de noves edificacions escolars indica que hi ha d’haver un espai per a 

guixetes. L’Auró no és de nova construcció i potser no hi ha espai, quines alternatives 

s’han buscat? Veiem que l’espai a l’Auró és molt just, volem aprofitar tots els racons 

que hi hagi per fer ,per exemple per comissions d’alumnes com la biblioteca.  A més  a 

més l’alumnat no hauria d’anar tan carregat, només ordinador i carpeta i algun llibre 

de lectura. 

Hi han molts tipus de guixetes i a la classe hi caben. Entenem que si ve al document de 

noves edificacions és perquè ho entenen com quelcom necessari. 

  

● Pilotes: Les han de dur de casa ? 

IE : Si es perd voluntàriament, n’han de portar una de casa. Per exemple si estan jugant 

a xutar molt fort, i se’ls avisa una vegada i una altra, i finalment la pilota va a parar al 

parc i no la troben. 

● WC compartits amb l’Auró: estan bruts, no hi ha paper wc, no tanquen les portes i no 

hi ha llum. 

IE: els wc compartits son els de la planta baixa que usen quan estan al pati, els de 1er 

ESO son els primers que baixen al pati. Miren que està passant S’ha solucionat? Si 

● No se’ls deixa anar al WC 

IE: No se’ls deixa anar al wc a les 8 del mati (quan arriben de casa), ni quan acaben de 

pujar del pati, entre hores si que poden anar al wc (sempre que no hi hagi un cas 

especial) 

6è 

● Avisos quan els infants van sols a l’escola, si no arriben 

IE: Des del mes de febrer s’avisa tant a les 9 del mati com a les 3 de la tarda, a 6è i a 

1er d’ESO. De moment a la resta de cursos no s’està fent per problemes amb el 

Dinantia. Quin tipus de problemes hi ha, està envies de solucionar-se per que 

s’implementi des de 3r? Problemes de gestió de les llistes i des del centre no ho veiem 

necessari  a partir de 3r. 

No entenem que no veieu necessari que a una familia d'un infant que ja pot marxar sol 

a casa i anar sol a l'escola se'ls informi si no ha assistit. De fet és més preocupant que 

aquests nens no assisteixin a què no assisteixin a 1r Eso. És un tema de seguretat. 

De fet, aquest any per evitar moltes aglomeracions els nens entren sols i de vegades es 

perd de vista i no saps si ha arribat a entrar, preguntes i tampoc t'ho saben dir. 

● Series TV/ còmics japonesos: Hi ha alguns infants que miren series amb alt contingut 

sexual adreçades a majors de 16 anys IE: Ja els hi ha arribat. Emplacen a les famílies a 

controlar el contingut de les series, pel·lícules, llibres que es miren a casa. D’acord, 

s’ha de tractar a casa però des del centre es fa alguna acció o activitat amb els alumnes 

en relació a l’educació afectivo-sexual? Tractem aquest tema amb naturalitat amb 

l’objectiu que creixin lliures de prejudicis en el moment en què sorgeix alguna situació 

a l’aula i a partir de 6è es fa un treball més concret sobre educació sexual.   



 

 

La sexualitat en els infants té moltes fases, una de les més importants dels 0 als tres 

anys. És un tema que s'ha de tractar bé des de ben petits i a cada nen amb les seves 

capacitats. Però a partir de sisè un dia no es lleven de sobte amb una sexualitat. Amb 

lo qual és ben necessari tractar el tema molt abans i no quan ja és tard. Quan un nen ja 

veu sèries sexuals molt temps abans ja ha estat amb inquietuds. 

 

5è 

● Ídem de 6è amb el tema de les series de dibuixos per adults. Però s’hi afegeix la 

preocupació per l’educació afectivo-sexual que encara no s’ha introduït a 5è. Resposta 

IE: Punt anterior.  

● Les famílies pregunten pel nivell acadèmic i per la situació anímica de l’alumnat 

IE: Aquest 2on trimestre ha anat molt millor, tant emocional com acadèmicament. Tot 

i que encara s’està arrastrant alguns petits temes (emocional/acadèmic) 

● Es pregunta com es treballa la tolerància, les diferencies, la diversitat, el respecte, … 

IE: Tenen el projecte “Tolerància 0” que es treballa a partir de 4rt. I es treballa a 

mesura que van sorgint els problemes. 

● Preocupació pels conflictes del menjador, han augmentat bastant respecte altres anys. 

IE: A 5è hi hagut molts canvis de monitores. Des de l’escola han demanat que la ratio 

ha de ser grup a grup, no en general. 

● Les famílies estan preocupades pel resultat de les proves cangur 

IE: Les proves cangur és un concurs, no es avaluable. 

 

4rt 

● Discussions entre classes, es falten al respecte (sobretot a l’hora del menjador) 

IE: s’ha tractat aquest tema a les tutories, i individualment amb alguns alumnes 

● La banda, alguns alumnes no tenen feeling amb el professor 

● Falta de respecte entre ells (pel vestir, per la forma de ser, …) 

IE: Es va treballar (a 4rtB es va fer una xerrada), i desde llavors hi hagut millores 

● Com es podria fer perquè tinguin relació amb infants fora del seu grup bombolla) 

IE: amb la situació i restriccions actuals no es poden barrejar grups bombolla 

3er 

● Feliciten a l’escola per aquest any tant difícil 

● Es podrien rentar les dents després de dinar ? 

IE : l’escola ho ha preguntat altres anys i des de l’empresa de menjador els hi han dit 

que pel protocol de l’empresa no es podem rentar les dents. 

● En la preparació de projectes noten que no es demana tanta feina des de casa 

IE: es pel salt de curs, fins a 2on es demana participació de les famílies, i a partir de 3er 

ja no. 

● Troben a faltar treball de comprensió lectora 

IE: Pendent resposta centre, no vam pendre notes 

● Pregunten si es treballa el tema dels insults 

IE: Pendent resposta centre, no vam pendre notes 

  



 

 

2on – No hi ha comentaris 

1er – No hi ha representació 

P5 – No hi ha comentaris 

P4 

● Es comenta que un infant es va fer mal amb les plaques grogues que hi ha en el camí 

que separa els dos edificis 

IE: L’escola ja ha fet més de 10 reclamacions, el màxim que han aconseguit algun cop 

és que canviessin les plaques però no que tapessin el forat. Demanen que si des de les 

famílies podem fer reclamació també perquè hi hagi més pressió. La junta de l’AFA va 

fer la instància corresponent per que retirin les planxes metàl·liques i la resposta de 

l’Ajuntament va ser la següent: Pel que fa a la instància amb número de registres 

64756 de 7/04/2021 en la que ens sol·liciteu la retirada de les planxes metàl·liques 

situades al final de la rampa per minimitzar el perill derivat de l'enfonsament de la 

reixa recol·lectora d'aigües, provocat per les obres del Departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya, us informem que: Des de diversos serveis de l'Ajuntament 

de Terrassa s'ha reclamat al Departament d'Ensenyament la reparació de la reixa 

malmesa durant l'execució de les obres per poder retirar les planxes metàl·liques tan 

aviat com sigui possible. Les planxes van ser substituïdes recentment per unes de 

plàstic groc a falta de que es repari el camí. 

P3 – No hi ha comentaris 

ALTRES 

Colònies: l’escola s’ha marcat el 15/04 com a data máxima per decidir si es fan o no colònies. I 

si es fan, com es faran. (Punt que es va parlar i aprovar al consell escolar del dia 8 d’abril, amb 

unes indicacions específiques per la Covid-19. El dia 14 d’abril la direcció del centre va enviant 

un Dinantia per a totes les famílies de P5 a 1r de l’ESO, amb tota la informació sobre les 

colónies). 

Des de l’AFA es comenta que la problemàtica causada per la falta de vetlladores per atendre 

els infants amb NEE durant el temps de migdia. Resposta de direcció:  No tenim vetlladores al 

migdia, això no depèn de nosaltres. Les hores de vetlladora les adjudica el departament. 

No entenem aquesta resposta. Evidentment això és així, però entenem que és l'escola qui fa el 

requeriment al departament. El que demanem saber és si l'heu fet, quantes és necessitarien, 

etc no de qui és competència. 

 


