
Resum cafè tertúlia 03 de juny 2021 

 

Us passem un breu resum del que es va parlar el passat dijous amb el Marçal i l’Alba: 

Els delegats els vam traslladar que veiem que les coses havien millorat respecte la 1a 

reunió, sobretot amb la comunicació via Dinantia. 

Exposem diversos temes que ens havien traslladat les famílies: 

1.Taquilles 

Es demana que hi hagi taquilles per als alumnes. 

El centre manifesta que ara per ara no és una prioritat, indiquen que el tema taquilles s’ha 

d’estudiar bé, per tema seguretat-manteniment-accessibilitat-responsabilitat. També s’ha de 

valorar l’espai on es posarien ja que ara mateix a l’Auró estem limitats i quins objectes s’hi 

guardarien, evitant els objectes de valor. De cara al nou edifici, s’hauria de tenir en compte. 

 

2.Estat de les aules 

Estan plantejant adaptar els espais comuns (passadís) per adequar-los com a zones de 

treballs en grup i/o desdoblaments. També hem demanat a obres que tirin a terra uns 

prestatges empotrats i així conseguir unes aules més espaioses. 

 

3.planificació aules any vinent 

Vam demanar que els alumnes continuïn ocupant les aules i espais que fan servir 

actualment i que la següent promoció ocupi la planta inferior. 

Ens van dir que prenien nota i que de cara a 2on, barrejarien les classes, en base a les 

tutories que es faran a finals de juny amb els pares. 

 

Tal com es va acordar, a les tutories de final de curs es va informar del següent: 

● 2n d’ESO es manté al pis de dalt de tot. 

● Després de valorar-ho, no es barrejaran els dos grups classe. 

● De cara el curs vinent s’incrementaran les hores de codocència (2 docents a l’aula) a 

cada grup per afavorir-ne l’acompanyament i la gestió d’aula. 

 

4.visita a l'escola 

Es va demanar de fer una visita pels pares a les instal·lacions de l’Institut. 

L’escola indica que per protocol Covid està difícil, que s’ho estudiaran i que potser fan un 

tour virtual 

 

Juntament amb el dossier informatiu que s’envia al juliol, s’enviaran fotografies dels espais. 

Ara com ara les mesures Covid-19 no permeten visites presencials. 

 

5.Minuts de pati 

Els nens es queixen que perden minuts de pati entre que pugen i baixen i perquè també no 

poden coincidir amb els de l’Auró, fent que el temps de pati els sigui curt. 

L’escola indica que es tracta de 2-3 minuts per cada pati i que també influeix l’estona que 

tarden els nens/es en activar-se. 

 

6.Altres 

-L’escola ha demanat més hores de vetlladora de cara al curs vinent 

 



-Volen fer una reorganització dels docents per tal de tenir un parell de profes per classe en 

el màxim d’assignatures i millorar els treballs en grup 

 

-Demanen que els pares parlem amb els alumnes perquè han detectat que hi ha un us 

irresponsable del material comú compartit i que es gasta molt ràpidament. 

 

-Que el curs que ve miraran d’incloure alguna reunió més amb els pares i mares per explicar 

com va o fent-la coincidir amb algun tema d’interès sobre adolescència i com es treballa des 

de l’institut. Encara per confirmar 

 

I finalment que esperen que a les colònies s’ho passin molt bé! 


