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COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

Introducció 

La vocació del centre és compartir amb les famílies i sobretot amb l’alumnat, la vida, el 

funcionament i la gestió del centre. Aquest és un dels eixos bàsics del Projecte Educatiu i 

del Projecte de Direcció. 

Aquest es veu reflectit en els diferents programes per fer de la participació, un canal de 

comunicació per millorar, comprendre i adaptar la vida social del centre, el seu entorn i 

millorar l’aprenentatge de l’alumnat. 

L’evolució del programa de participació està en anar cap la participació de famílies i 

entitats de la població (programa d’Aprenentatge i Servei, ApS, de l’alumnat de 3r de 

l’ESO) 

 

Participació de l’alumnat 

Aquest és un dels eixos fonamentals del PEC i PdD i fa que la vida i clima de treball al 

centre sigui òptim per la convivència, participació i l’aprenentatge. 

Des del centre es promou la participació de l’alumnat en la seva gestió. Els temes es 

tracten de dalt a baix,  amb el següent ordre de discussió/conversa: 

a. Assemblea de tutoria grup classe setmanalment, tot l’alumnat de la classe i el 

tutor/a. 

b. Consell de classe (format pels 4 caps de color de cada classe i el tutor/a), es 

reunirà una hora abans de cada assemblea de tutoria. 

c. Consell de nivell (format per tots els delegat/das/des/des i sots-delegat/das/des/des de 

tots els 

grups+ tutor/a, coordinador/a programa i una persona de l’equip directiu) es reunirà 

cada 15 dies alternant amb el consell de classe. 

d. Consell de delegat/das/des (format per tots els delegat/das/des/des + coordinador/a 

programa+ 

algú de l’equip directiu) es reunirà cada 15 dies alternant amb el consell de 

nivell. 

e. L’assemblea general de tot el centre se celebra com a mínim un cop al 

trimestre. Procurant que sigui cada mes, mes i mig (s’anirà informant 

periòdicament). Hi assisteix tot l’alumnat i tot el professorat que tingui classe 

aquella hora i els que voluntàriament vulguin participar-hi.  
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Assemblea Tutoria grup-classe 

És el primer òrgan de participació, hi participen tots els alumnes del grup classe i el 

tutor/a. 

Es reuneix un cop per setmana a l’hora destinada a tutoria dintre de l’horari lectiu. 

Tractaran temes referents al grup classe que es proposin des de l’alumnat i es decideix 

què es portarà al Consell de nivell. 
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Programa de participació de l’alumnat: sistema càrrecs-grups de color. 

La responsabilitat, el treball en equip (valors que treballem en el programa “Un món ple de 

valors)” i la participació de l’alumnat en la vida del centre fan que de manera pràctica i 

eficaç, l’alumnat s’impliqui en el funcionament del centre. 

 

OBJECTIUS: 

x Participar activament en la vida del centre. 

x Implicar-se en el seguiment del procés d’aprenentatge. 

x Conscienciació, anàlisi de tot el que suposa l’aprenentatge individual i de grup 

x Desenvolupar la responsabilitat-compromís individual i col·lectiva de l’alumnat 

x Transmetre la importància del treball en equip. 

x Implicar-los en tenir cura dels espais propis i generals i dels materials del centre 

x Desenvolupar la capacitat de liderar un grup 

x Millorar la comunicació entre els grups d’un nivell i dins del grup 

x Tenir grups fets per realitzar diferents tipus d’activitats al centre: Competicions 

esportives durant l’esbarjo, grups de treball a EF, grups de treball a les diferents 

matèries i els càrrecs corresponents, mobilitat, etc. 
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ORGANITZACIÓ 

x Els grups classe es divideixen en 4 grups de color ( blau, groc, verd i vermell). 

x Els grups són mixtos, en la mesura que sigui possible. 

x Cada grup-color té un cap de color. L’elecció de cap de color tindrà una durada 

d’un curs. 

x Procediment de tria del cap de color: presentació voluntària de candidatura, només 

cal complir els requisits. 

x Es reuniran amb una periodicitat setmanal, quinzenal, mensual. El tutor treballarà 

per la dinamització dels seus grups. 

x Cada grup té una funció- responsabilitat amb una rotació mensual. 

 

FUNCIONS-RESPONSABILITATS GRUPS DE COLOR  

x Manteniment general de l’aula i neteja: cura de llums, radiadors, aire condicionat, 

cadires , taules, pissarra digital i tradicional). Neteja aula: manteniment hora a hora, 

dia a dia de la neteja del terra, parets i pissarres i de buidar la paperera de paper 

reciclable al contenidor de paper del centre.  

x Comunicació: taulells d’anuncis i noticiari, comunicacions diverses. Agenda. 

x Activitat física i mobilitat: material Educació Física (recollida i transport), 

competicions esportives i trasllats a les instal·lacions esportives, sortides i activitats 

complementàries. 

x Aprenentatge: tot el que fa referència a l’aprenentatge, actitud, compromís, 

professorat, metodologia, compromisos, ser conscient de com aprèn cadascú, etc. 

 

Consell de classe (caps de grup de color) 

Cada grup-classe triarà quatre caps de color (blau, groc, vermell i verd). 

Procediment per a la tria dels caps de color: es podran presentar candidatures 

voluntàriament, només cal complir els requisits. Si es presenten 4 candidats no cal 

fer votacions, si n’hi ha més es farà una votació. 

Els 4 caps de color trien els components del seu grup, l’objectiu és que els grups siguin el 

màxim d’heterogenis i formats per  nois i noies. 

Es reuniran setmanalment amb el tutor, una hora abans de l’assemblea tutoria, si el 

tutor ho creu convenient. 
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Es fan actes compartides amb tots els representats de l’alumnat, els tutors/es i  

el professorat. 

 

 

L'elecció d'un cap de color del grup classe al Consell de caps de color podrà ser 

revocada per majoria i a petició d'almenys un terç dels membres del grup. També ho 

podrà ser, per part de l'equip educatiu per faltes o conductes contràries a la 

convivència de forma reiterada. Així mateix, un cap de color pot causar baixa també 

per dimissió. En ambdós casos serà substituït pel sots-cap de color, el qual, al seu 

torn, podrà ser reemplaçat pel tercer alumne més votat durant el procés d'elecció.  

És promocionarà el lideratge positiu i l’alumnat que tingui aquest perfil. 

La principal funció dels cap de color és la de ser portaveus de l'opinió de la classe, 

així com d'informar a la resta de l'alumnat sobre tot allò que sigui del seu interès. El 

Centre establirà els mecanismes pertinents perquè la seva opinió arribi a les Juntes 

d'Avaluació. 

 

Consell de nivell  

Està format pels delegat/das/des/des i sotsdelegat/das/des/des de tots els grups classe, el 

coordinador del programa participació i una persona de l’equip directiu. 

Portaran les propostes dels seus grups i preparant propostes pel Consell de 

delegat/das/des/des. 

Es reunirà cada 15 dies alternant amb el Consell de delegat/das/des/des 

Es fan actes compartides amb tot l’alumnat representant i el professorat. 

 

Delegat/das/des i Consell de delegat/das/des/des 

Són els representants de l’alumnat de cada grup classe davant del professorat, dels 

tutors, de la coordinació i de l’equip directiu. S’escolliran a cada classe, entre els caps de 

color, per un període d’un curs complet. Cada classe escollirà també un sotsdelegat/da 

que l’ajudarà en les seves tasques i en farà la substitució en cas d’absència o malaltia. 

Les seves principals funcions seran: 

• Representar els companys i companyes de classe en el Consell de nivell i delegats/des i 

davant dels òrgans de gestió del centre: Consell Escolar, Direcció, AFA. 

• La principal funció és la de ser portaveus de l’opinió del grup-classe, així com 
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informarà la resta de l’alumnat sobre tot allò que sigui del seu interès. El centre 

establirà els mecanismes pertinents perquè la seva opinió arribi als equips 

educatius. 

• Moderar i dinamitzar el grup classe quan es facin assemblees de classe per discutir i 

solucionar problemes del grup a l’hora de tutoria. 

• Col·laborar amb el professorat de la comissió d’activitats extraescolars del centre per 

dur a terme qualsevol tipus d’activitat cultural, educativa o de lleure. 

• Totes aquelles funcions que l’alumnat consideri oportunes sempre que el Consell 

Escolar en doni l’aprovació. El tutor o tutora, a proposta del grup i/o de l’equip 

docent, podrà cessar el cap de color quan no compleixi correctament les tasques i 

funcions que li han estat encomanades. Si mostra mal comportament continuat, serà 

rellevat del seu càrrec. 

Es fan actes compartides amb tot l’alumnat representant i el professorat. 

 

Consell de delegats/des 

L'òrgan principal de participació de l'alumnat en el funcionament del centre és el Consell 

de Delegats/des. 

Tots els acords presos a les seves reunions seran comunicats a les classes per ser votats 

i també a l'equip directiu. 

El Consell de Delegats/des estarà format per un delegat/da de cada grup-classe més els 

dos representants de l’alumnat al Consell Escolar, el coordinador programa participació i 

una persona de l’equip directiu. Es reunirà cada 15 dies alternant amb el Consell de Nivell. 

Els representants de l’alumnat al Consell Escolar no es podran presentar a l’elecció de 

delegat/da. Si el delegat/da no pot assistir a la reunió del Consell de delegats/des anirà en 

el seu lloc el sotsdelegat/da del grup-classe corresponent. 

Les funcions del Consell de Delegats/des són: 

• Informar i assessorar els representants del Consell Escolar sobre la problemàtica 

general i específica dels cursos. 

• Ser informats de l'ordre del dia de les reunions del Consell Escolar i dels acords 

presos. 

• Elaborar informes per els representants del  Consell Escolar. 

• Informar els estudiants de les seves activitats. 

• Elaborar propostes sobre les activitats extraescolars i demanar que es tinguin en 
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consideració les seves opinions pel que fa a la confecció d'horaris. 

• Fer propostes a la comunitat escolar perquè siguin considerades. 

Es fan actes compartides amb tot l’alumnat representant i el professorat. 

 

 L’assemblea general 

L’assemblea general és la màxima representació de la l’alumnat i de la voluntat del centre 

de compartir les decisions i fixar les directrius a seguir entre tots els components de la 

nostra comunitat. És, pràcticament, l’única activitat que fem tot el centre alhora. 

Objectius: 

x Punt de trobada de tot el centre. 

x Aprendre a parlar en públic i expressar les seves opinions col·lectives i individuals. 

x Respectar les paraules i opinions dels companys. 

x Reconeixements personals i col·lectius. 

x Tractament de temes transversals del centre o de l’actualitat. 

x Es reunirà, preferentment a l’Ateneu (de vegades ho fem al poliesportiu), cada 30-

45 dies en funció de la necessitat i disponibilitat horària, dins de la primera franja 

del dia, intentant variar de dia de la setmana. L’objectiu de desplaçar-nos fins a 

l’Ateneu és integrar la vida de l’institut en la vida del nostre entorn.  
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Representants de l’Alumnat al Consell Escolar. 

Els i les representants de l’alumnat al consell escolar del centre duran a terme les seves 

funcions segons el que determina la normativa vigent. 

Amb aquesta finalitat, l’equip directiu els procurarà tota la informació i els mitjans a l’abast 

per al desenvolupament de les seves tasques i els ajudarà en allò que sigui necessari 

quan l’alumnat representant ho sol·liciti. Formen part del Consell de Delegats/des que es 

reuneix cada 4-5 setmanes alternant amb el Consell de Nivell. 

 

L’associació d’estudiants i ex-alumnes . 

L’alumnat i ex-alumnat tindran la possibilitat de constituir associacions d’estudiants i 

exalumnes que es regularan per la normativa vigent i pels seu propis estatuts. Es 

finançaran a través de les seves quotes i de les subvencions que pugui rebre de 

l’Ajuntament o d’altres institucions. Podran utilitzar les instal·lacions del centre previ avís i 

autorització de l’Equip Directiu, que n’informarà als membres del Consell Escolar. 

L’única condició per ser de l’associació d’estudiants és estar matriculat al centre o ser-ne 

ex-alumne (matriculat per un període mínim d’un curs escolar). 

Podran exercir aquest dret, prèvia consulta al col·lectiu i en tot cas, iniciar tot el procés de 

constitució, registre com entitat i fixació d’objectius dintre de la comunitat educativa del 

centre. Una acció més per connectar el projecte amb l’entorn. 

Aquesta opció entra dins del marc del procés de participació del PEC i PdD. 
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Indicadors de participació 

Nombre de reunions 

A hores d’ara  tenim dades del nombre de reunions, dels 3 cursos, de cada un dels nivells  

que s’han fet. 

 

Tipus reunió participació Curs 15-16 Curs 16-17 Curs 17-18 

Assemblea tutoria/ grup classe 30 (1 per setmana) 30 (1 per setmana) 30 (1 per setmana) 

Consell de classe 30 (1 per setmana) 30 (1 per setmana) 30 (1 per setmana) 

Consell de nivell 6 7 5 

Consell de Delegats/des 8 12 8 

Assemblea general 6 5 4 

 

Comentaris: 

Com pot observar-se aquest darrer curs s’ha donat  una petita davallada  degut a les 

circumstàncies especials del moment social-polític que s’ha viscut al nostre territori 

(vagues i dies d’aturada general). 

 

Actes de les reunions 

De cada reunió es fa una acta dels temes que es parlen i els acords que es prenen. 

Aquesta acta és un document compartit per l’alumnat representant, tutors i professorat. 

Això facilita la comunicació posterior dins dels diferents nivells d’organització/participació:  

grup classe, consell de classe, consell de nivell, consell de delegats/des i en general a tot 

el professorat. 

Així, doncs, la veu de l’alumnat queda reflectida en aquestes actes i es compleix l’objectiu 

que l’alumnat se senti escoltat. 

En els annexos es troben actes de diferents nivells de participació. 
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Annexos: 

 

1. Actes reunions diferents nivells: 

a. Consell de nivell. 

b. Consell delegats/des. 

2. Presentació sobre el programa: “Participació de l’alumnat a la vida del centre”. 
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Annex 1: Actes reunions diferents nivells 

A continuació s’adjunten a títol d’exemple còpia d’algunes de les actes penjades en el 

google drive 

 

a. Consell de nivell. 

Actes trobades participació NIVELL 2n ESO 

 

26/4/2016 

 

Estem reunits amb els delegats/des i sots-delegats/des. 
 

Tots han fet  les propostes del disseny de les noves samarretes pel curs vinent, i ha de sortir una 

proposta per nivell. Queda pendent de votació en la propera tutoria. 
 

Recordem que dijous 28/4 farem la visita les fonts apadrinades, i després aprofitarem per fer el pica-pica 

del regal de carnestoltes. SI el temps no acompanya queda pendent per l’altre setmana. Ham parlat amb 

la resta de professors per no alterar gaire les activitats. 

 

Recordem que el dimecres 27 d’abril hi ha assemblea general per a parlar de els activitats de Sant Jordi, 

no estan gaire d’acord, però la valorarem a posteriori. 
 

Volen fer colònies, ho parlem amb direcció per donar un feedback 
 

2nC es queixa que encara no poden fer tutoria, i el delegat/da diu que la tutoria li diu que ell ha de 

mantenir l’ordre, i ell o es vol enfrontar amb el grup. La tutoria és responsabilitat del tutor, el delegat/da 

ha d’aportar els continguts. 
 

Es continuen queixant de francès, fins i tot es plantegen no fer a tercer aquesta assignatura. Diuen que 

hi ha un grup que es queixa contínuament, i parlarem amb el grup que no permet que la professora  
12/4/2016 
Recordar les papereres a les taules  de fusta, encara que el pati està més net, però encara ens  
queda per fer. Proposem la utilització d’altres mitjans per portar els esmorzars, o entre els companys 

recordar el  que han de fer. Recordar que el reciclatge és diferent en cada contenidor.  
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Activitats per, Sant Jordi: Cada matèria prepararà activitats diferents. 
 

Que comencin a pensar en el disseny de la samarreta  per l’any vinent,  
 

Apadrinament de la font del Molinet, parlarem de les tasques quan tinguem més informació. 
 

Els comentem APS de 3r, que coneguin el projecte que els toca l’any vinent ampliant les activitats. 
 

2nC diuen que no fan tutoria, i ells necessiten espai per a l’assemblea, malgrat les alternatives són 

interessants necessiten el seu espai.  Proposo fer un llistat de les coses que volen fer  a tutoria per tenir 

temps de tot. 
 

16/2/2016 
-Parlar a les tutories sobre: 
 *Tema d’assemblea 
 *Neteja pati 
-2nC està molt preocupat per les distorsions que part de l’alumnat ocasiona a la classe i no els deixa 

treballar. Recomano posem aquesta situació per escrit. En general pensen no reben cap càstig, i 

aleshores més gent s’afegeix al carro. El tracte amb la classe canvïa segons el professor. Treballen bé 

amb el Jordi treballen bé per què els dóna reforç positiu , amb la Laura on hi ha autoritat, i l’alumnat veu 

coherència. I amb la Begoña és  coherent amb el que diu i fa. D’altra banda les classes on veuen més 

descontrol: Català sembla que l’alumnat fa el que vol, i no rep cap conseqüències, ViP sembla que el 

canvi d’aula és més caòtic; i no tenen prou comunicació amb els alumnes (Cristina) , Socials no hi ha 

autoritat .2nB no té problemes. Estan molt contents amb la Maite on poden treballar, i aprenen. 
-Optatives creuen que no són prou útils, però són les que estan programades. Tenen la sensació que no 

són gaire útils, prefereixen fer més anglès.  
-En general reclamen una mica de puntualitat en tornar d’Ed. Física. Es comprometen a anar una mica 

més àgils. Es queixen en general de les dutxes del Ceraqua. 
- Revisió motxilles i ordinadors. 
-Els alumnes de 2nA i 2nC no surten els caps de color per a preparar les tutories a l’hora anterior. 
-Alguns representants es queixen de que perden hores, s’hauria de trobar una hora fora de l’horari de 

classe. 
-2nB es queixa que en tornar d’optativa no tenen les taules ben col·locades. I en general encara hi ha 

professors que no tanquen les aules, i els ordinadors. 
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2/2/2016 
Ordre dia: 
-Carnestoltes 
-Valorar l’obra de teatre 
-Grups de color: funcions aprenentatge 
Acta: 
Tenen en marxa el carnestoltes, i recordaran les consignes. Han de comptar quanta gent fa seguiment. 
Obra de teatre: No van assajar gaire, l’adaptació no els va quadrar. Hi ha de tot. 
Grups de Color: funcionen correctament. Sobretot s’ha de moure el grup d’aprenentatge. A francès, 

tenen la sensació que no estan aprenent. Han de tenir paciència. 
Amb l’Enric tenen la sensació que està de “catxondeo”. 
Han de veure amb el grup com intentar treballar amb els alumnes que boicotegen. 
 

18/1/206 
Ordre dia: 

x Revisar els emails que falten dels alumnes de 2A 

x Valorar el treball de EM 

Acta: 
Repassem les propostes per a carnestoltes. La consigna que volen seguir, és anar disfressats del que 

vulguin o en pijama. Com a activitats volen fer un  torneig de futbol els nivells de 1r, 2n i 3r ESO. 

Necessitem una alternativa als que no volen jugar, com fer torneig d’altres esports. Penso que manca 

alguna activitat pels que no volen fer esport. I l’alumnat de 4t fan l’arbitratge. 
Projecte de Edat Mitjana,va agradar més que el de la pre-història. Ha agradat més doncs no estava tant 

guiat, falta una mica de temps, sobretot la maqueta. Ii els hi troben utilitat per millorar la nota del treball 

de síntesi. I són treballs motivadors per gent que normalment no fan res. Pensen que és una bona idea 

mantenir el projecte, encara que canviar el tema, per exemple EM però en una altre lloc, àsia o amèrica!! 
Les taules noves de primer han agradat molt. 
 

22/10/15 
Ens trobem per primera vegada tots. Volem fer una sortida tot el nivell divendres 31 i ells han d’explicar 

a la classe quin és l’objectiu de la sortida, que pensin llocs on anar i activitats a fer. Quedem per a la 

propera tutoria per a fer la votació dels llocs i activitats escollides. 
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ACTES TROBADA CONSELL DE DELEGATS/DES  

 

DATA: 7 novembre 2017 

 

ASSISTENTS: Josep Claret, Nora Sainz, Sergio Hervás, Lynn Angulo, Martin Laborda, Sara 

Camps, Maria Muñoz, Pol Enríquez, Marc Guevara, Laura Sánchez, Kevin Trillo, Marçal Moruno, 

Xavi Miró, Oliver Gimeno, Ana Aliaga. 

 

TEMES A TRACTAR PER PART DEL CENTRE: 

1. Explicació d’aquest Òrgan de participació: 

o Són la veu del grup classe. 

o Missatgers del que es parla al consell.  

2. Vaga pel dia 8 de novembre: 

o S’especifica que es tracta d’una vaga de treballadors i per tant els alumnes no 

estan convocats.  

o Es podrien sumar a la convocatòria de vaga els alumnes de 3r i 4t amb autorització 

de la família. 

o Els alumnes de 1r i 2n per normativa, no es poden afegir a la convocatòria. 

3. Projecte Entorn:  

o El proper divendres 10 de novembre, a la tarda,  es farà la 1a trobada. Poden venir 

5-8 alumnes /aula:  

o Els alumnes s’han d’inscriure al formulari que hi ha a la pàgina web de l’AMPA. 

També aquells que ja l’hagin fet ja que donava error. 

o LLigat a aquest tema cal plantejar-se el “Reciclatge” (hi ha molt paper d’alumini…) 

4. De les tutories ha de sortir un tema per l’Assemblea General: 

 

5. De tot el que es parla al Consell s’ha de fer acta. Es farà de forma rotativa començant pels 

alumnes de 4t. També es crearà un “drive” per tal que tothom pugui fer l’acta “on-line”. També fora 

bo que es fessin actes de les tutories. 
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6. Calendari de les properes reunions: 

o Les properes setmanes es faran les trobades per cicles: delegats/des i 

sotsdelegats/des. 

o El proper mes, aproximadament, es tornarà a fer la trobada general: Només 

delegats/des 

TEMES A TRACTAR PER PART DELS ALUMNES: 

1. Quan estarà la pista de futbol? 

→ En principi van dir que estaria pel dia 6 de novembre (!). S’espera que estigui 

aquesta setmana. 

→ S’intentarà que tingui línies. 

2. Els busos que passen per les urbanitzacions podria estar a les 14’30h? 

→ Aquesta petició s’ha de transmetre al Consell Escolar Municipal (es fa 3 cops 

durant el curs)  

→ Des del Consell de Delegats/des es pot emetre una nota. 

3. Es poden fer dutxes a l’institut? 

→ No és necessari, les del Ceraqua són útils. 

4. Es podrà fer la sortida de 3r al Parlament? 

→ En principi sembla ser que sí però s’hauran d’anant d’informant 

 

DATA: 1 desembre 2017- nº 2 

 

ASSISTENTS: Josep Claret, Abril Sala, Sergio Hervás, Lynn Angulo, Sara Camps, Maria Muñoz, 

Pol Enríquez, Marc Guevara, Laura Sánchez, Kevin Trillo, Alicia López, Marçal Moruno, Xavi 

Miró,Roger Mota, Oliver Gimeno, Ana Aliaga. 
 

Fa Acta: Laura Sánchez 
 

INFORMACIONS: 
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x El dia 21 és no lectiu (eleccions) 

x El dia 22 es farà l’Assemblea general: Encara no està establert el tema , tot i que l’alumnat 

prefereix que no estigui relacionat amb la política i que sigui un tema què afecti al institut. 

x Pròximament es farà un consell de joves on podran donar la seva opinió sobre el poble. 

x Propostes de temes per a l’Assemblea General: 

o 1r: No fan cap aportació 

o 2n: racisme, igualtat de gènere, projecte de jardineria, influència del programa de 

TV3 “La Marató” a la societat. 

o 3r: el tractament de professors cap a l’alumnat. 

o 4t: tauromàquia, dicotomia entre escoltar “regaeton” i el feminisme. 

 

x Samarreta: 

o El dia de l’Assemblea es farà la votació de l’eslogan. Es farà una proposta per nivell 

educatiu a partir del Departament de Llengües. 

o El color també es farà el dia 22. 

o Material: S’aporta el resultat d’una votació 

� 17 igual que el curs passat (tècnica) 

� 3 cotó 

o El logo guanyador és un deu i els llibres a sota 

x Institut nou: el pati de l’institut serà on estan ara els barracons i el institut serà on està el 

camp de futbol ara, per aquest motiu no es pot cimentar. 

x Alumnes que faran de conductors de l’Assemblea: 

o 4t A: Guillem Manau, Violeta Ruiz, Maria Vizuete. 

o 4t B: Julia Llaó, Arnau Caballero, Alexandra Pont, Eric Hernández. 

 

x Altres: 

o Demanem més temps per debatre els alumnes en les tutories de classe. 

o Hi ha queixes de que a vegades és fa català ( altres assignatures) en hora de 

tutoria. També es fa tutoria constantment, quan parlem de conflictes en altres 

matèries. 
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o Els alumnes de 4t A proposen renovar els llibres de lectura i que siguin més 

juvenils. 

o Els ordenador de 2n aquest any els han bloquejat pagines a les quals no poden 

entrar.  

o Hi ha queixes dels endolls (2nC,3rC i D). 

o Els ordenadors “chrome” triguen molt. 

 

CONCLUSIONS PER LA PROPERA ASSEMBLEA. 
 

x Cal portar l’eslògan votat a les classes i la votació del teixit de la samarreta. 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 11 de Desembre 2017.nº 3 

 

ASSISTENTS: Josep Claret, Joan Ventura, Cristina marimon, Abril Sala, Sergio Hervás, Lynn 

Angulo, Martin Laborda, Sara Camps, Maria Muñoz, Pol Enríquez, Marc Guevara, Kevin Trillo, 

Alicia López, Marçal Moruno, Roger Mota, Oliver Gimeno, Ana Aliaga. 
 

Fa Acta: Alicia López 

 

TEMES A TRACTAR: 

 

x Votacions material samarreta: Alguns alumnes es queixen perquè no ha hagut temps 

material per a fer les votacions a l’aula. No ha hagut tutories i és difícil agafar temps 

d’altres assignatures o del pati. Els resultats de cada aula els portarà el/la delegat/da/da al 

despatx del Josep. 

x Temes assemblea. (Es parlarà del centre i de les vagues). 

 S’han de tractar els temes a classe encara que no sigui en hores de tutoria. 
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x Comissió assemblea ha de començar a treballar la presentació, el guió i el power-point. 

Queden convocats per demà: 12/12 a les 11,30h. 

o 4tA: Jofre Garnés, Maria Vizuete, Gorka Vicente, Nuria Ruiz. 

o 4tB: Júlia Llaó, Arnau Caballero, Alexandra Pont 

x El proper trimestre es podrien començar a treballar els temes: Nou pati i neteja, 

manteniment de la nostre zona del pati i el reciclatge. 

Cada grup ha d’organitzar-se per fer el manteniment de la seva zona. 

Si es vol utilitzar alguna estona de tutoria, cal portar una proposta perquè el professor es 

pugui organitzar. 

x Horari últim dia. L’assembla comença a les 9:30 fins les 10:45 aprox i després cada grup fa 

el que tinguin programat i el dia finalitza a les 13:30-14 aprox. 

x Projecte de nadal. Al finalitzar el projecte fer una valoració sobre aquest. Es proposa que 

algun alumne de quart faci un formulari amb aquestes enquestes. 

 

DATA: Dimarts 16 de gener del 2018 nº 4 

ASSISTENTS: Josep Claret, Ana Aliaga, Abril Sala, Sergio Hervás, Lynn Angulo, Sara Camps, 

Maria Muñoz, Pol Enríquez, Marc Guevara, Héctor Fernández, Kevin Trillo, Alicia López, Marçal 

Moruno 

Fa acta: Marc Guevara 

 

TEMES A TRACTAR: 

x Discussió sobre l’Assemblea: 

o Informació sobre les vagues del 2n cicle. 

� Hi ha demanda del 1r cicle per fer vagues. Haurien de fer un manifest per tal 

que el director el pogués portar a SSTT→ A valorar en les properes tutories. 

� No es pot instaurar la idea que fer vaga és sinònim de festa. 

� 2n cicle fa vaga amb autorització de les famílies. 
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o Millores per l’institut 

� Més papereres amb tapa → parlar tema reciclatge (oli, piles…) a 

l’assemblea de cada grup. Marcar criteri de les persones que 

s’encarregaran del manteniment. 

� Pintar les línies del camp. Marcar camp vòlei. 

o Millores per l’assemblea 

� 2n A proposa que en el moment de dir els aniversaris, no surtin fotografies. 

� En el moment de fer votacions, en comptes d’anar sortint per grups a votar, 

fer-ho abans d’entrar. 

 

x Carnaval 2018: portar propostes el proper Consell de delegats/des. 

x Actuacions pel 10è Aniversari de l’institut: 

o Samarreta (fet). 

o Exposició a la biblioteca: 21/22 de maig. Durarà 2 o 3 mesos, tindrà tres eixos 

principals: Qui ha passat pel centre, quines coses s’han fet, quin és el futur 

(propostes). 

o Sopar final de curs: amb exalumnes i ex professors/es. 

x Es demana un descans entre sessió i sessió de 5 minuts. 

x Projecte millora de l’entorn: No està funcionant, potser amb la primavera es podria tornar a 

intentar. 

x Aportacions de l’assemblea de 2nA: 

o Demanen una Assemblea General més divertida, es va fer avorrit. 

o Posar una foto actualitzada en el recordatori dels aniversaris. Fer-ho també amb 

l’Essemtia cada curs. 

o Tornen a plantejar com està el tema de les colònies. 

o Anomalies al mòdul: l0’aixeta no funciona bé, el pestell dels WC no tanca. 

x Proposta de fer un únic pati el proper curs (tots junts), com estan fent a 2n cicle, per poder 

encabir la TEI. 
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x Intercanvi amb els alumnes danesos el 12-16 de març. Els alumnes de 3r que acullin 

alumnes participaran de les activitats amb 4t. 

x Demanda de fer una sortida a França els alumnes que fan l’optativa de francès. Es fa a 3r 

ESO. 

 

 

 

DATA: Dilluns 29 de gener del 2018 nº 5 

ASSISTENTS: Josep Claret, Ana Aliaga, Abril Sala, Lucia, Lynn Angulo, Martin Laborda, Sara 

Camps, Maria Muñoz, Pol Enríquez, Héctor Fernández, Kevin Trillo, Alicia López, Marçal Moruno 

Fa acta: Ana Aliaga 

TEMES A TRACTAR 

x Es convoca un consell extraordinari per poder tractar el Carnaval ja que anem molt justos 

de temps. Propostes: 

o 1rA: Lliure, oficis, treball de l’origen del carnaval. 

o 1rB: Fer temes per classes, consignes 

o 1rC: Tota la setmana de consignes, etapes de la història, lliure 

o 2nA: Consignes, decoració de l’aula però amb la condició que es puguin veure totes 

les aules. 

o 2nB: No van sorgir propostes, acceptaran el que es decideixi al consell. 

o 2nC: Tema lliure, el futur, sortir al pati  

o 3rA: No assisteixen (tenen examen) 

o 3rB: No assisteixen (fan EF) 

o 3rC: Tres dies de consignes, dv trubus urbanes. 

o 4tA: Igual que el curs anterior(!) (S’ha pogut parlar a la tutoria?!) 

o 4tB: ? 

No s’ha parlat prou a les assemblees de l’aula, s’acorda tornar-ho a parlar aquest dijous i fer un 

retorn via drive, com a molt tard el dijous a la tarda per tal de que es pugui portar una resolució 

conjunta el divendres. 
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DATA: Dilluns 5 de febrer de 2018 nº 6 

ASSISTENTS: Falta 3r B (E.F) 

Fa acta: Ana Aliaga 

TEMES A TRACTAR: 

x Carnaval: S’ha parlat poc a les tutories i no hi ha una idea clara de què fer. S’acorda fer 

una graella compartida on cada grup posi la seva aportació abans de finals de setmana. 

x Projecte entorn: Falten grups amb propostes. S’aplaça per al proper consell on tothom 

haurà de portar un consens, en cas que no es decideixi en la tutoria s’adoptarà la mesura 

que decideixi l’equip directiu. 

x Altres preguntes: 

x Es planteja els horaris de tancar la calefacció. 

x No es vol sortir al pati quan plou. 

 

 

 

 3r B decàleg sobre la vestimenta. 

 

1- samarreta curta just per sobre el melic ( no més curtes) 
2- samarreta de tirants  que no ensenyi la roba interior ( excepte el tirants del sostén ) ni el pit  
3-  estar permès portar xancles després de cultura i valors ètics ( natació)  
4- portar els  pantalons per sota les natges  
5-portar pantalons / leggins que no ensenyin excessivament la roba interior.  
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Annex 2: Presentació sobre el programa: “Participació de l’alumnat a la vida del centre”. 
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