
El passat dimarts 14 de desembre, els delegats i delegades de 2n d'ESO vam assistir al 
primer cafè tertúlia del curs amb l'Olga, el Marçal, la presidenta de l'AFA i els delegats i 
delegades de 1r d'ESO. 
 

Us en fem un resum: 
 
Exposició del coordinador pedagògic 
a) Espais 
 

- Es mantenen les aules del 3r pis per a l’alumnat de 2n d’ESO i al 1r pis hi ha les 
aules de 1r ESO, que actualment ja disposen de tot l’equipament necessari. 

  
- Com a novetat, cal destacar la ubicació de taules noves als passadissos que 

s’utilitzen en els desdoblaments i per als treballs en grup amb més comoditat.  
Per aquest motiu, no hi ha espai per a les taquilles. A l’edifici de l’Auró, no es 
preveu instal·lar-les. 

 
- Es continuen fent obres de millora o arranjaments de les instal·lacions, com 

ara, sòcols, parets, etc.; s’espera que l’ascensor pugui estar instal·lat a l’estiu 
del 2022. 

 
b) Maneres de treballar 
 

- Resum del que ja es va dir en la reunió de principi de curs sobre el treball per 
projectes (lila, verd i constel·lacions literàries) i de forma competencial; i treball 
sistemàtic. 
 

- Es destaca en aquest curs l’augment de temps codocència o dos professors a 
l’aula, que en total suposa el 50% de les hores de cada alumne. 
 

- Els pares rebrem un informe, anomenat “informe esfera” en 3 fulls en pdf via 
Dinantia sobre la feina dels nostres fills i filles i es farà una entrevista per 
trimestre (una demanda que es va fer des de les famílies el curs passat i a la 
qual s’ha respost). En la primària es feia una tutoria al gener i una altra al final 
de curs. 
Ja s’han fet les tutories a tres bandes (família, tutor/a i alumne/a) amb  
l’alumnat de 1r i, fins al moment, s’estan valorant molt positivament. 

 
c) Seguiment dels confinaments 
 

- L'equip docent és conscient que el seguiment de l'alumnat durant el 
confinament ha de millorar, tant a l'aula com a casa, i hi estan treballant per 
oferir una atenció més acurada en cas que es torni a donar la situació. 

 
 
 



d) Convivència 
 

- Per tal de gestionar els problemes de convivència, el claustre de secundària 
s’ha estat formant, gràcies a una formació que ha finançat l’escola, per treballar 
en una convivència restaurativa i empoderament de l’alumnat, a banda de la 
que rebran durant el segon trimestre per part del Departament d’Educació.  

- La primera formació rebuda s’ha fet mitjançant la Cooperativa Fil a l’agulla 
(www.filalagulla.org). Amb les tècniques apreses i que s’estan posant en 
pràctica, tot i que no és un treball immediat, l’objectiu és fomentar la confiança 
de l’alumnat. 

 
e) Comunicació amb l’escola 
 

- Destaquen que qualsevol inquietud, dubte o problema que com a pares o 
mares tinguem sobre els nostres fills o filles, no dubtem a transmetre-ho a les 
tutores a través d’un Dinantia.  

 
 
Com a delegades i delegat de 2n d’ESO, vam exposar els temes següents: 
 
1r. PUNT: 

- Trobem que l’atenció a la diversitat és bona, però també cal fer-la des de totes 
les perspectives. Diverses famílies ens comenten que hi ha una falta de 
motivació entre l’alumnat. Demanem que es reflexioni seriosament sobre com 
treballar-hi i esperonar a l’alumnat a tirar endavant des de l’equitat, donant a 
cadascú el que necessita. 

- RESPOSTA: S’interessen sobre aquest tema i es comprometen a pensar 
estratègies.  

- Com a pares i mares, també hi hem de poder reflexionar-hi i si cal posar-hi el 
nostre granet de sorra. 
 

2n PUNT: 
 

- Traslladem a l’escola les sensacions que molts pares i mares han tingut envers 
l’atenció a l’alumnat durant el confinament, tant als per als que han estat a 
casa com els que han tornat a les aules. 

- RESPOTA: que ja es dona en l’exposició que es fa al principi de la reunió, 
suposem que arran dels comentaris d’alguns pares, mares o tutors que ho han 
fet saber a l’escola. 

- Per aquest motiu, és molt important que, sempre que hi hagi res, es 
comuniquin els neguits o es facin els comentaris a través de les tutores. 

 
3r PUNT: 

- Preguntem sobre la convivència actual a 2n d’ESO arran de la reunió d’urgència 
a la qual ens van convocar l’octubre passat. Hi posem sobre la taula que no vam 
tenir un retorn després de demanar a les famílies que ens impliquéssim. 

http://www.filalagulla.org/


- RESPOSTA: ens donen la raó, van deixar passar massa temps per donar-nos una 
resposta. Que hi estan treballant a través de les tècniques que van abordar a 
partir de la formació que van rebre. Els professionals els van venir a observar, 
tant al professorat com a l’alumnat, per trobar eines per gestionar actituds 
negatives (falta de respecte cap als companys i cap a professorat). S’hi està 
treballant. Es nota una certa millora, però és un procés lent. 
 

4t. PUNT: 
- Aprofitant la formació que han rebut des de l’institut i la presència de la 

presidenta de l’AFA se’ns acudeix que les famílies de 6è a 2n ESO puguin fer 
una formació totalment opcional per conviure amb aquesta etapa de 
l’adolescència. Sembla que la Cooperativa Fil l’Agulla fa formació per a famílies. 

- S’ha recollit aquesta idea i treballarem amb l’AFA perquè es pugui dur a terme.  
 
5è PUNT: 

 
- Preguntem què s’està fent sobre l’educació sexual. L’any passat ja es van fer 

alguns tallers des de la Casa Baumann. 
- RESPOSTA: Enguany estan mirant de continuar-la amb alguna xerrada o taller.  
- Sabem que a 3r d’ESO s’ha de treballar, però estaria  bé no haver d’esperar al 

curs que ve. 
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