ASSISTENTS:

ACTA DE LA SESSIÓ
A Maó, essent les onze i deu minuts del dia vint de novembre de

PRESIDENTA:

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

Amanda Camps.

delegats i delegades de cada classe del nostre centre amb la directora.

DELEGATS D’ALUMNES:
Alumnes de P5: Fabián i
Jan.
Primer: Jan i Guillem
Segon: Neus i Sofia.
Tercer: Jaume i Lucía.
Quart A: Tau i Guille.
Cinquè: Nur i Jan.
Sisè: Juanjo i Oumnia.
ABSENTS:
Quart B: Paris i Alex G.

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Funcions dels delegats i de les delegades de classe del nostre
centre.
La directora Amanda Camps demana als alumnes que comentin les
funcions dels alumnes delegats/es xerrades a les seves respectives
aules.
•

Cinquè: Controlar que la classe estigui bé quan mestre no hi és
i/o esperem a que n’arribi un altre.

•

Quart B: Idem que els de 5è.

•

Sisè: avisar al mestres quan hi ha un conflicte.

•

Primer: vigilar la classe, ajudar a les persones de la classe i fer
suggerències o propostes.

Amanda comenta que amb totes les propostes elaborarà un
document per tal que les funcions i dels delegats i de les delegades
siguin les mateixes per tothom.
3. Recordatori del simulacre d’emergència.
La directora comenta que cada curs s’ha de realitzar un simulacre
d’emergència per tal de saber com actuar en un cas d’incendi o
qualque altre perill per l’escola. S’han de recordar les normes que
hi ha penjades a cada aula així com el mapa d'evacuació.
Les passes que hem de seguir són:
1) Sona la sirena d’alarma.
2) Els alumnes, sense agafar res, fan fila a la porta de la classe. Els
delegats i delegades tanquen finestres.
3) Els tutors/es abans de marxar de la classe s’asseguren que no hi
ha finestres obertes.
4) Els mestres encarregats dels passadissos, quan tothom hagi

davallat del seu pis, han de comprovar que no quedi ningú a cap
aula ni al passadís i després sortir també.
5) Quan sortim del recinte escolar cada classe anirà cap a un costat
estipulat del carrer.
*Aquells que van cap a l’esplanada és millor que creuin a la plaça
per descongestionar.
*Els alumnes de la classe de 5è han de davallar per l’escala de la
dreta, la de davant l’aula de música, ja que el volum d’alumnat que
davalla per aquest escala és menor.
4. Precs i suggeriments.
- Primer: en Jan comenta que la classe de primer voldria poder
realitzar el taller d’escacs cada any.
- Cinquè: els grups d’encarregats de la paradeta tarden massa en
pujar a classe després d’haver recollit.
- Sisè: Juanjo comenta que s’haurien de recordar les normes de la
paradeta ja que molts no les compleixen.
- Amanda suggereix que tal vegada una de les funcions també seria
que els encarregats/es al començament de cada trimestre recordin
les normes de la paradeta així com les normes de convivència del
centre.
- D’altra banda, la directora comenta que a partir d’ara els alumnes
encarregats de la paradeta també ho seran de la bibliopati.
Maó, 20 de novembre de 2017
Vist i Plau
La directora

Amanda L. Camps Tortajada

La secretària

Oumnia Azharai

