ASSISTENTS:

ACTA DE LA SESSIÓ
A Maó, essent les onze i cinc minuts del dia vint d'octubre 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 d´educació infantil

CAP D'ESTUDIS

a 6è de primària.

Laura Mercadal

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura de l'acta anterior.

DELEGATS

2. Comentar on tenen les normes de classe i pati i si s´han

D’ALUMNES:

revisat.

6è E.I: Guillem i julia

Tots els delegats diuen que tenen les normes penjades a classe i

1r: Santi, Marc i Neus

que s´han revisat de manera conjunta dins l'aula.

2n:Aïda, Raúl i Roger.

3. Vigilància als patis.

3r:A: Desiree, Helena,

Els delegats de 6è x i 6è z comenten que hi hauria d'haver més

Adrià i Aura.

mestres de guardia al pati i que s'haurien de repartir millor per

3rB: Marta, Paola,

zones. Na Magdi els comenta que a partir del mes de novembre

Eloy i Júlia.

cada mestre de pati s'encarregarà d' una zona específica.

4tA: Josep, Carlos,

Na Paola comenta que els alumnes no tenen cura del material de

Natàlia i Martí.

pati.

5è: Paula i Quim.

Els delegats de segon, primer i 6è d' educació infantil ens

6èX: Marina i Lluc.

explica que al pati de davant hi ha prou vigilància .

6èZ: Inés i Andreu.

4.Conflictes al pati ( zones conflictives, per què, propostes...)
Segons els delegats de 6è x, una de les zones més conflictives és

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura de
l'acta anterior.
2. Pati
actiu:

la paradeta, hi ha fillets que molesten , per tant hauria d' esser
una zona més vigilada .
Una altra zona que comenten els alumnes de cinquè és la

zones de pati

porxada, hi ha fillets que molesten i sempre hi ha problemes al

primer cicle.

bany.

3. Pintures
de pati.

jocs

En Quim troba que una altra zona conflictiva és el camp de
colpball, hi ha fillets que passen pel mig del camp, mentre
juguen.
En Roger ens diu que al pati de davant on hi ha més conflictes
és a la caseta de fusta.
Na Magdi i na Laura, els diuen que tindran en compte tot el que

han exposat a l'hora de repartir els mestres de guardia per zones.
5.Diferència entre assetjament i baralla.
Na Magdi els explica quina és la diferència entre assetjament
escolar i una simple baralla. Es considera assetjament escolar
quan es donen aquestes circumstàncies:
- Conductes d'agressió física, verbal o relacional cap a un o varis
alumnes.mantingudes en el temps.
- Desequilibri de poder.
- Existeix una intenció d'humiliar o d'agredir a l'alumne que es
sent victima.
Na Laura i na Magdi, els donen per escrit aquests punts, perquè
en puguin parlar a classe amb els companys i tutors. A la propera
reunió han d'explicar quines conclusions han tret del tema.
Es dóna per acabada la sessió a les onze i mitja del vint
d'octubre de 2016.
Maó, 20 d'octubre de 2016
Vist i Plau
La directora
Magdi Columbrans Mercadal

La Secretaria
Lluc Orfila Sintes

