
Resum de cafè-tertúlia del 10/12/21 (de 1r a 6è) 

 

El primer que l'escola va demanar a les delegades va ser q féssim arribar a les famílies que, malgrat 

que l'escola roman tancada per als pares a causa de la Covid, l'equip sempre està a disposició de les 

famílies. Per a ells és important fer-vos arribar aquest missatge.  

 

A continuació van explicar que l'equip docent treballa x transformar-se pedagògicament i en aquesta 

línia l'escola està al Laboratori de Transformació. Es tracta no de canviar, sinó de transformar 

conceptes i maneres de treballar. Enguany se centren en la part emocional: els docents de joves 

treballen la convivència, els de grans i mitjans el vincle tutor/alumne a través de la tutoria i els de 

petits els ambients d'aprenentatge. Està previst que quan les famílies puguin tornar a entrar a 

l'escola s'hi involucraran més en les activitats.   

En aquest marc, i després d'un curs i mig de debat en l'equip docent, s'ha adoptat la lletra 

d'impremta en comptes de la lligada, i se n'ha informat els pares de P5, com a grup directament 

implicat.  

 

També van voler  comentar la situació respecte a la pandèmia. Van expressar la seva sorpresa per la 

situació que s'havia viscut amb força grups confinats i en conseqüència, el concert de Nadal se 

celebrarà el 17/12 i els alumnes seran els espectadors dels seus companys. 

 

A continuació van intervenir les delegades dels diferents grups. 

 

1r 

 

COVID: La delegada va proposar que s'aturés la socialització entre els grups A i B de cada curs. 

 

L'escola va explicar que el Pla d'Obertura del Centre proposava que els grups poguessin socialitzar 

amb mascareta o bé que poguessin treure-se-la al pati però sense socialitzar amb cap altre grup. 

Després de l'experiència del curs passat, en què molts alumnes van patir emocionalment l'aïllament 

dels grups, es va optar per mantenir-los al pati junts amb mascareta. 

En disparar-se els casos positius de Covid, s'ha tornat a prendre la temperatura. 

A més a més, també es va rebre una visita de sanitat per analitzar si era correcta la manera de 

treballar de l'escola i es va concloure que sí, que els positius van ser a causa de l'efecte dòmino dels 

germans i es va fer una única recomanació a l'escola: quan un germà sigui positiu confirmat, la resta 

podrien estar-se a casa fins a tenir el resultat de la seva PCR.  

 

2n 

 

LAVABOS: Els lavabos estan molt bruts i hi ha criatures que eviten anar-hi per aquest motiu. 

 

L'escola va explicar que és un tema que també han tractat els delegats dels alumnes, i que cada curs 

busca les seves estratègies per millorar aquesta situació. 

 

 

ARBRE DE NADAL: Es preguntava si era prou segur tenir l'arbre de Nadal de fusta al pati infantil 

ja que a l'hora de fer gimnàs hi podia haver accidents. 

 

L'escola informa que, rarament es fa servir el pati d'infantil per a educació física. 

 

 

MENÚ VERD MENJADOR: Els dies que hi ha menú verd els nens surten amb gana perquè no 

mengen. 



 

L'escola confirma que el menú verd no és gaire encertat, que la combinació de primer i segon plat 

no és gaire atractiva i que ja s'ha comentat amb l'AFA i s'ha comunicat a l'empresa que cal millorar 

aquest menú. 

Tot i això, remarquen que el tema del menjador és molt complicat ja que s'està pendent que el servei 

deixi de donar-lo Serhs, tal com s'havia aprovat, i que el fet que no hi hagi cuina a l'escola fa que el 

menjar se serveixi fred (tot i que el menjar ve ens uns recipients que conserven la temperatura)... 

 

3r 

 

BAIXA ALBA: La delegada explica que els alumnes enyoren moltíssim la tutora, li desitgen que 

millori i demanen quan tornarà. 

 

L'escola explica que tot just s'ha incorporat aquest mateix dia, després de 3 setmanes de baixa. 

Que n'estan havent moltes, de baixes de docents, ja sigui per Covid o per d'altres motius, i això 

també està complicant una mica la feina. 

 

COVID: La delegada felicita l'escola per haver triat a principi de curs l'opció que primava la 

socialització dels alumnes. 

 

LAVABOS: Es pregunta si els lavabos són mixtes per decisió de l'escola. 

 

La resposta és que sí, que són mixtes, com els dels professors i que per coherència amb la coeduació 

no se separen per sexe. També s'explica que la tendència a la societat és que cada cop es trobaran 

més lavabos mixtes. 

 

 

4rt 

 

AGRAÏMENTS: es va agrair tota la informació que es rep per Dinantia i que permet atansar les 

famílies i l'escola tot i la Covid. També es va elogiar les tutories individuals i la dinàmica de la 

parella emocional.  

 

ARRELS: ja fa dos cursos que l'escola, i l’AFA, estan sol·licitant que es reompli de terra el pati, és 

qüestió de pressupostos. És perfecte si es fa força amb instàncies individuals.  

 

NETEJA DELS LAVABOS:  L'estratègia que han decidit els alumnes de 4rt  per mantenir la neteja 

dels lavabos és apuntar qui hi va i l'hora.  L'escola aposta per lavabos unisex perquè és la tendència 

social i per coeducació, però si alguna criatura no va al lavabo per la manca de netedat ha de 

comentar-li-ho a la tutora per resoldre-ho.  

 

AGENDES: s'avisa els alumnes quan han d'apuntar alguna cosa a l'agenda i també s'apunta a la 

pissarra. Com sempre, les famílies poden parlar amb la tutora si cal fer un seguiment especial 

d'algun infant.  

 

BLOG -E-MAIL: es va demanar si és possible que els videos del blog de l'escola es puguin veure 

des de youtube kids, l'escola ho mirarà. També es va demanar si era possible no rebre correus en 

dies festius i es va comentar que en principi es programen per evitar-ho.  

 

MENJADOR: l'escola i l'AFA ja han fet arribar a Serhs que el menú verd és clarament millorable. 

Pel que fa a que se serveix fred, ja s'ha comentat en anteriors reunions que és difícil de resoldre pel 

fet que no tenim cuina al centre i el menjar ens arriba d l'Auró, entre d'altres motius. Com s’ha dit el 



menjar ve en recipients que conserven la temperatura. Al menjador hi dinen molts usuaris i pot ser 

la línia de servei del menjar hauria de ser més ràpida (es parlarà amb Serhs). 

 

CONFLICTIVITAT/ ABUSOS DE PANTALLA: hi ha hagut menys incidències que altres anys, tot 

i que és cert que n'hi ha hagut alguna de greu però l'escola ha actuat amb celeritat per resoldre-ho. 

Amb les tutories es detecten problemes, entre ells els abusos de pantalla, i es parla amb la família 

per resoldre-ho 

 

5è no hi va haver comentaris 

 

RESUM CAFÈ-TERTÚLIA 6È 10-12-21 

 

Un petit resum de la introducció a la reunió que fa fer la direcció de l’escola: 

L’Institut Escola ha crescut i ha portat canvis.  Els cicles s’han transformat en Comunitats de petits-

mitjans-grans i joves. L’escola participa en el programa de Laboratori de Transformació per 

transformar i enriquir l’escola. Dins d’aquest programa s’ha apostat molt pel tema emocional , 

d’actitud i convivència.  Un dels pilars d’aquest programa és que l’alumne és el protagonista del seu 

aprenentatge i l’escola i la família l’han d’acompanyar. Lligat a això es fan 3 formacions i cada 

comunitat fa la seva. Amb els canvis que es vagin produint com per exemple la lectoescriptura 

s’aniran fent reunions amb les famílies afectades per anar informant. 

Respecte a 6è: 
- Algunes famílies consideren que els nens tenen masses deures que els obliga a estar moltes hores i 

en caps de setmana dedicats a fer-los, fet que dificulta la conciliació familiar i poder fer activitats de 

lleure també necessàries  

La resposta de l’escola és que ho miraran i que els deixen fer deures a l’hora del migdia , han de 

poder entrar a la biblioteca tres dies a la setmana. 
- També les famílies consideren que els nens porten massa pes en les motxilles (aigua, ordinador, 

esmorzar, llibre club de lectura, carpeta, estoig..). I els alumnes que fan música amb instruments 

han d’afegir el pes d’aquests els dies que l’han de portar i a vegades son dos seguits. Demanem si 

es pot deixar material a classe , així com l’instrument. 

La resposta de la direcció  és que s’ho miraran i en principi sí podrien deixar l’instrument de 

música. 

 

No dóna temps a parlar sobre la comunitat de petits i s’acorda que es farà un cafè tertúlia per etapa: 

infantil, primària i secundària. 


