ASSISTENTS:

ACTA DE LA SESSIÓ
A Maó, essent les onze i cinc minuts del dia quinze de desembre de

PRESIDENTA:

dos mil setze; es reuneixen les persones citades al marge, alumnes

Magdi Columbrans

delegats de cada classe del nostre centre des de 6è EI a 6è de Primària.

DELEGATS
D’ALUMNES:
6è EI: Érik i Martina
2n: Aïda, Raúl i Roger
3rA: Aura i Adrià
3rB:Paola i Marta
4t: Carlos i Martí
5è: Quim i Paula
6èX: Lluc i Marina
6èZ Inés i Andreu
ABSENTS:
Delegats de primer
ORDRE DEL DIA:
1.

Lectura de l'acta
anterior.
2.
Millores del pati al
llarg del trimestre.
3.
Recordatori sobre
patinets i aparca-patinets.
4.
Avaluació dels tallers de Nadal.

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura de l'acta anterior.
2. Millores del pati al llarg del trimestre
Els alumnes comenten :
Inés: La zona de la paradeta està més controlada, han posat una
espècie de línia imaginària d'on no es pot passar i així no toquem
les bicis.
Marina: Els fillets que pujaven a les papereres ja no ho fan.
Andreu: Hi ha menys conflictes al pati.
Carlos: Ja no hi ha fillets que pugen a les columnes ni a les
finestres.
Quim: Tampoc pugen a les porteries.
Llluc: S'ha millorat l'organització de colpbol i el futbol.
Inés: Els banys estan més controlats.
Carlos: Hem après a fer-ho millor.
Lluc: A les reunions de delegats n'hem xerrat molt i hem aclarit
bastanta cosa.
Paula: Ara els mestres vigilen més.
Adrià: Els mestres s'han repartit millor al pati.
Inés: La zona de més conflicta era la paradeta i ara esta més
vigilada.
Andreu: Crec que s'hauria de fer alguna cosa perquè les pilotes no
es perdin a fora de l'escola.
Lluc: En Casto podria posa una red.
3. Recordatori sobre patinets i aparca-patinets.
Hem recordat que no es pot anar en patinet en el centre, ja que això
pot provocar accidents i per altra part també hem recordat que a
l'hora del pati no podem accedir a la zona dels aparca-patinets.
4.Avaluació dels tallers de Nadal
Tots hem coincidit que els tallers d'aquest any van ser bastant

tranquils i que no hi va haver cap conflicte. Així hi tot, hi ha coses
que es poden millorar:
Inés: Hi va haver un poc de descontrol a l'hora de pujar i baixar del
pati.
Marina: Pel proper curs els grossos haurien de dur una espècie de
“distintiu” perquè els petits els facin més cas.
5. Pregs i suggeriments.
Roger: Alguns fillets canvien carpetes d'anglès de lloc I després no
les trobem.
Martí: Podríem millorar les sortides del pati I de les 13'30 , ja que hi
ha fillets que criden I empenyen.
Lluc: Hi hauria d'haver un mestre a cada pis de les escales per vigilar
que tothom davalla bé.
Sense haver més temes a tractar es dona per acabada la sessió a
les 11'30.
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