
ACTA REUNIÓ FAMÍLIES DELEGADES
Data: 13/12/2018

Acta número: 1

Lloc: Sala de mestres

ASSISTENTS

• Àlex, mare de 5è i 3r

• Laia, mare de P4

• Sílvia, mare de 4t i 6è

• Enric, pare de 4t

• Gemma, mare de P5 i P3

• Mafe, mare 1r

• Alejandra, mare de P3 i P4

• Sophie, mare de 2n

• Ana, representant de l’AFA

• Sole, mare de 5è

• Paulina, mare de 3r i 6è

• Eva, cap d’estudis

• Mari Luz, secretària

ORDRE DEL DIA
1. Passejada pels ambients de mitjans i petits ( els de nova creació).
2. Presentació del Plans de treball i els tallers de grans

3. Inquietuds i comentaris de les famílies

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ja que és la primera reunió de famílies delegades del curs, s’explica que l’objectiu d’aquestes 

trobades és compartir què fem a l’escola als diferents cicles per tal de tenir una mirada global de 

l’escola. També és un espai perquè les famílies puguin expressar a l’equip directiu les inquietuds i 

curiositats que tenen sempre recordant que les consultes en primera instància val la pena fer-les a

la tutora o tutor directament. 

Es presenten els nous ambients compartits de petits i mitjans i els plans de treball i tallers de 

grans.

Passejada pels ambients de mitjans i petits de l'edifici gran

Aquest curs, mitjans ha reformulat els quatre ambients. Els fan tres tardes a la setmana, mantenint

durant tota la setmana el mateix ambient. En tots els ambients, es crea un context per posar en 

funcionament el que han après en altres franges de l'horari escolar i posen en pràctica les seves 

competències, potenciant, sempre, la part creativa de l’infant. 



Es mostra l’ambient de Comunicació, que té com a objectiu  treballar la llengua oral i escrita. 

L’alumnat és lliure d’escollir les propostes, que en aquest cas ja estan plantejades quan comencen

l’ambient. Aquestes són variades i donen l’oportunitat de comunicar-se oralment, llegir, escriure… 

A mesura que va avançant el curs, es van ampliant les propostes. En ocasions hi ha una proposta 

més dirigida com la que s'ha presentat les darreres setmanes, inventar i escriure poemes de nadal

i gravar-los per escoltar-los per la megafonia de l'escola. 

A una altra aula es fa l’ambient de Mini mons. En aquest espai, tenen a l’abast una sèrie de 

materials diversos, el més neutres possibles que fan servir per crear un petit món, real, inventat o 

imaginari. En aquell món, els infants inventen la seva pròpia història, que, de vegades, es pot 

escriure també. Sempre es comença en rotllana on es comparteix com funciona l’ambient, quines 

normes ens ajuden a gaudir-lo i a cuidar el material i sempre s'acaba en rotllana també. En 

ocasions expliquen i mostren aquell món que han creat. 





L’ambient d’Art es fa en una aula nova. Té el racó de pintura, el de fang, el de fer andròmines o 

invents i altres propostes diverses. Es fomenta la creativitat proporcionant uns materials que es 

fan servir lliurement, treballant sempre la tècnica que l’infant necessiti.

L’ambient d’Hort es comença en una aula petita, on es parla de què es farà durant la sessió, i 

després es realitza al mateix hort. Plantar, regar, collir la seva pròpia collita són algunes de les 

activitats que desenvolupen. A l'hort no s'hi pot treballar durant tot l'any de manera que es convina

amb experiments de diferent naturalesa. 

L’ambient de Mini mons i d'Art són compartits amb el cicle de petits que junt amb l’ambient de joc 

simbòlic i el d’experimentació hi treballen dues tardes a la setmana. 



Presentació del Plans de Treball i dels Tallers

Plans de treball

Aquesta és una eina que fem servir des de fa tres cursos al cicle de grans i que anem millorant 

cada any. L’objectiu principal és fomentar l’autonomia i la responsabilitat. Els infants tenen un 

dossier amb totes les activitats de llengua, matemàtiques i medi que han de realitzar durant un 

període de dues o tres setmanes. Quan toca Pla de Treball poden escollir quina activitat fer. 

Aquest curs, hem incorporat el medi a través d’un projecte o centre d’interès.  

A cada Pla de Treball hi ha dos tipus de propostes:

• Sistemàtic: ortografia, problemes, operatòria, PAI, dictats, tècniques d’estudi…

• Projecte: activitats relacionades amb el projecte o centre d’interès. Aquestes poden ser o 

individuals o cooperatives. Les propostes cooperatives es treballen a partir d’aquesta 

metodologia (treball cooperatiu), en la qual el professorat es va formar el curs passat i 

continua la formació aquest curs. 

S’ha incorporat un nou calendari, on s’especifica què i com es treballa a cada moment. Permet 

que l’alumnat s’organitzi.

Tallers

Duren 4 sessions i es barreja l’alumnat de tot el cicle. Aquest curs són els següents:

• Geometria: es creen construccions amb formes geomètriques. Es fa molt incís en les 

formes geomètriques que trobem a la realitat. 

• Escape room: a la primera sessió, l’alumnat viu un escape room. A la segona, superen un 

escape book. A la resta, desenvolupen el seu propi escape room i el posen en pràctica.

• Role-play: en anglès, l’alumnat representa diferents situacions mitjançant tècniques 

teatrals.

• Orientació: a partir de diferents mitjans, l’alumnat s’ha d’orientar en diverses situacions.

• Stop motion: aquesta tècnica permet que l’alumnat creï vídeos en moviment a partir de 

fotografies. Es realitza amb tabletes. 

• Scratch: aquesta web serveix per programar de manera molt senzilla. L’alumnat adquireix 

les seves primeres nocions de programació informàtica.

Inquietuds i comentaris de les famílies

• Les tutores d’infantil donen les gràcies a les famílies.

• P3: es pregunta per les pantalles. S’explica que ja es va parlar amb les famílies a qui 

preocupava. 

• P5: pregunten per la Gemma. S’explica que encara trigarà a tornar. També es vol saber 

com es gestionarà l’enviament de fotos a les famílies. S’explica que s’enviarà un mail a les 

famílies donant instruccions per crear un PIN. D’aquesta manera, l’escola podrà enviar 

fotografies a les famílies a través del Dinantia.

• 1r: les famílies demanen com es treballen les matemàtiques. Les matemàtiques es 

treballen de manera similar a tot el cicle de mitjans. Hi ha un aprenentatge sistemàtic. 



També es treballen des del centre d’interès o projecte i a partir de la resolució de situacions

que sorgeixen a l’aula. Les famílies també volen saber com han anat les excursions. 

Aquest trimestre, van anar als Ferrocarrils i va anar molt bé, va ser molt interessant i molt 

ben organitzada per part de l'entitat. També han anat al Delta del Llobregat i la valoració és

positiva. 

• 2n: no tenen cap aspecte a comentar

• Es pregunta pel funcionament del projecte de delegats/des a les aules: a 1r i 2n canvien de

delegats/des cada mes per poder donar l’oportunitat a tothom de provar-ho. Des de 3r, ja 

es fa candidatura i els delegats/des són per tot el trimestre, i des de 4t ja ho són tot el curs. 

Abans de la reunió s'envia una convocatòria i després de cada reunió, s’envia una acta, 

que es treballa a la classe. Es treballen temes que són significatius per la canalla. 

• 3r: les famílies agraeixen el mail de la Núria que parlava dels conflictes, però també creuen

que potser se’ls està exigint massa i, alguns infants, estan espantats.  Algunes famílies 

estan molt contentes per la consolidació de continguts que estan veient, però altres creuen 

que els infants no van tan contents a l’escola com abans. S’explica que el pas de 2n a 3r 

és difícil, ja que es preparen per passar a grans. A 3r ja hi ha un punt més d’exigència.

Es demana que es continuï enviant mails per veure com segueix el grup. També pregunten

perquè s’ha de tornar a la lletra lligada, ja que potser han perdut el temps quan van fer 

impremta. S’explica que va ser una decisió molt pensada, però que ens vam equivocar,  

quan es plantegen canvis, tot i ser reflexionats, tens el risc que no funcionin però la 

valoració que es fa des de l'escola és que de tot allò que hem canviat el balanç és positiu 

però també és cert que amb la lletra ara pensem que no va ser una bona decisió, així 

doncs rectifiquem i posem mesures per facilitar un bon aprenentatge del traç i la grafia.  

• 4t: totes les cançons del concert d’hivern són en català tret d’una en anglès. Volen saber el 

criteri. Sempre es fa una en anglès, però les altres van variant. Per exemple, l’any passat 

eren dues en castellà i aquest any dues en català. Es coordina el professorat de música 

dels diferents cursos per valorar les cançons i es prenen les decisions que es consideren 

més pertinents sempre considerant criteris musicals.  Al llarg de la seva escolaritat 

l'alumnat haurà cantat en les 3 llengües que es treballen a l'escola. Les famílies demanen 

que de cara el curs vinent hi hagi cançons amb tots els idiomes que es treballen a l’escola 

per no ferir sensibilitats.

• 5è: l’alumnat troba que quan encenen els ordinadors de l’aula de recerca, les sessions dels

alumnes que han fet servir els ordinadors anteriorment encara estan obertes. D’altra 

banda, els lavabos de grans segueixen sense funcionar. S’anima les famílies a fer 

reclamacions a l’Ajuntament, ja que, per part de l’escola, ja s’han pres totes les mesures 

que s’han pogut. 

• 6è: els infants estan desmotivats a música. També està passant a 4t. S’explica que la 

mestra, que és nova d’aquest curs, està seguint la línia d’escola i manté una bona 

coordinació amb l'Oriol que actualment fa la música dels altres dos cicles. 

• Vacunes: expliquem que la vacunació només és a 6è, que s’avisa, que és voluntari i que, si

no porten el carnet de vacunes, no es poden vacunar.



• Pàrquing: hi ha algunes famílies que paren a deixar els infants sense aparcar 

obstaculitzant la porta d'entrada.  Es demana que hi hagi més respecte al pàrquing. Es 

proposa de fer una acció conjunta, un recordatori conjunt amb l’AFA. 


