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La direcció de l’escola en primer lloc vol agrair la paciència que hem tingut les famílies. 

Aquest curs no hem pogut gaudir del projecte de voluntariat de l’escola. Esperem  

poder-lo tornar a engegar el curs vinent perquè l’hem trobat molt a faltar. 

La direcció comenta que està contenta de com han evolucionat. Potser no han pogut 

treballar tots els continguts, però al final s’ha accelerat bastant i en general la valoració 

és molt positiva. 

Grups bombolla: el curs vinent, en principi, segons el nou pla  continuarà amb els 

grups bombolla, però encara no se sap si com ara en tres grups o nomes 2 grups, 

depèn dels professors que els enviïn de reforç covid. Fins ara han estat 5 ,però els 

consta que pel curs vinent seran menys.  Amb els grups petits el seguiment pedagògic 

és millor , però no a nivell social. S’intentarà sempre que sigui possible més d’un 

docent a l’aula. En qualsevol cas es barrejaran tots els alumnes altra vegada per 

trencar alguns vicis o relacions negatives. El que si es podran barrejar els alumnes és 

en el pati. 

La continuïtat dels docents: fins el 15 de juliol no és definitiu els mestres que es 

queden a l’escola i és a partir de llavors que es munten les tutories.  

Festes: no es podran fer  festes de final de curs. Es celebrarà el 10 aniversari a nivell 

intern per grups bombolla , només amb docents i els alumnes, les famílies no hi podran 

estar. 

Colònies: les famílies han agraït a l’escola poder anar a les colònies. Per part de l’escola 

es vol agrair a l’AFA per l’ajuda econòmica que ha fet possible que totes les famílies 

poguessin anar de colònies. 

Convivència: a nivell general els alumnes han millorat molt el tema convivència. Van 

començar molt esverats i hi ha hagut conflictes , sobretot en hores de pati i menjador. 

Educació sexual: el motiu pel qual van separar nens i nenes a les colònies és perquè es 

va detectar un cert interès pel tema sexual més d’hora del que seria habitual. El 

programa d’educació sexual comença a sisè i es treballa amb infermeres del CAP. Tot i 

així en l’escola es treballa amb naturalitat , parlant del tema sempre que ha hagut el 

neguit o inquietuds més d’hora de les que esperaven. 

 La direcció de l’escola aprofita per reclamar més control parental per alguns tipus de 

manga. També proposen dos llibres sobre el tema:  “ Explica-m’ho “ i “Explica-m’ho tot 

de l’editorial Takatuka. Estan fets a base de preguntes plantejades per a nens i nenes 

Ús del mòbil dins l’escola: l’ús del mòbil no és necessari. No l’han de fer servir a dins 

de l’escola. Si un alumne ha fet mal ús, se li agafa el mòbil i es contacta amb la família 

perquè el vingui a buscar i es parla amb ella.  



A secundària qui té mòbil el pot utilitzar com una eina més dins l’escola i es treballa 

per fer-ne un bon ús. 

Rentar de dents:  Ara amb la covid és impossible. De totes maneres no entra dins del 

protocol del menjador  (de l’empresa SEHRS)i no es pot fer  a no ser per prescripció 

mèdica.  

Dinàntia: en general les famílies estan  contentes pel Dinàntia bidireccional, però 

encara potser es podrien fer més recordatoris. L’únic que no funciona bé és passar 

llista i avisos dels alumnes que no arriben a l’escola. 

 Una mare proposa si es pot fer calendari. La direcció es compromet a mirar si es pot 

fer. 

Fumar a la porta de l’escola: algunes famílies s’han queixat de que es fumi a l’entrada 

de l’escola. La direcció es compromet a posar el cartell d’avisar que no es pot fumar a 

30 m de distància. 

Motos del pati de p3: tenen previst  de renovar. S’accepten donacions de les famílies 

de motos. 

Science i anglès : per part de famílies es vol saber de si s’assoleixen els coneixements 

de science i quín nivell tenen d’anglès. La direcció respon que el problema és tenir 

mestres ben formats . El vocabulary de science és assequible. A partir del cicle superior 

no s’ha fet tota la science en anglès (dels tallers d’experimentació, només 1 s’ha fet en 

anglès). La direcció de l’escola està contenta amb el nivell d’anglès principalment al 

que han arribat els alumnes de sisè, sobretot l’oral i estàn motivats. 

 

 

 

 

 

 

 

 


