ASSISTENTS:
PRESIDENTA:
Amanda Camps.

ACTA DE LA SESSIÓ
A Maó, essent les onze i cinc minuts del dia quatre d’octubre de
dos mil disset; es reuneixen les persones citades al marge, alumnes
delegats i delegades de cada classe del nostre centre.

DELEGATS D’ALUMNES: ORDRE DEL DIA:
Primer: Jan i Guillem

1. Benvinguda i presentació del nous membres. Nom i curs.

Segon: Neus i Sofia.

2. Funcions del delegats i delegades de classe del nostre centre.

Tercer: Jauma i Lucía.

La directora Amanda Camps demana als alumnes que rallin a classe

Quart A: Tau i Guille.

sobre les funcions que tenen els alumnes i les alumnes delegats/es

Quart B: Paris i Alex G.

en cada classe per tal de posar-ho en comú i així redactar un

Cinquè: Nur i Jan.

document on quedin establertes les mateixes per a tot el centre.

Sisè: Júlia i Hugo.

3. Normes de convivència i funcionament del centre.
Entre tots i totes es recorden les normes que hem de complir per

ABSENTS:

tal de tenir una bona convivència al centre i que tothom es trobi a

Alumnes de P5

gust.
•

L’entrada al centre és a les 8:20.

•

L’entrada a l’edifici és a les 8:30. S’ha de ser escrupulosament
puntual.

•

Per dintre del recinte escolar no podem anar amb bici,
patinets, etc. com a mesura de seguretat.

•

Les bicis i patinets s’han de deixar al pàrquing i mai podem
anar a aquella zona ni tocar cap mitjà de transport que no sigui
nostre.

•

No es pot dur bolleria industrial ni sucs per berenar.

•

Si el panet ve amb un embolcall, aquest l’hem de llençar al fem
quan ja no el necessitem, mai ho llencem al terra.

•

És important realitzar jocs adequats al pati per no fer-nos mal a
nosaltres ni a cap altra persona. Hem de respectar a tothom.

4. Funcionament i normes de la paradeta.
La directora explica que gràcies als grups d’encarregats/es de
cinquè i sisè a l’hora del pati podem tenir unes joguetes per jugar
al temps de pati i recorda els materials que hi ha.

D’altra banda diu que estaria bé repassar amb la classe totes les
normes penjades a cada aula.
Guillem comenta que a ell de vegades li donen material que ell no
ha agafat perquè el torni, així se li respon que és fonamental que
l’alumne/a que agafi un material ha de ser responsable i tornar-lo
ell/ella mateix/a. Guillem també demana si és obligatori agafar
material de la paradeta, a la qual cosa se li respon que és totalment
voluntari i que si hi ha alguna persona que no sap a què jugar pot
agafar el material d’allà.
5. Suggeriments
En Paris demana que els mestres han d’estar més atents a l’hora
del pati perquè hi ha moltes baralles. Amanda afegeix que ho farà
saber als mestres, però que els alumnes també tenen part de
responsabilitat en això ja que en ocasions se’ls ha d’insistir molt en
què deixin de jugar a baralles, empentes, etc. i tot i així costa que
ho deixin de fer.
Maó, 4 d’octubre de 2017
Vist i Plau
La directora

Amanda L. Camps Tortajada

La secretària

Júlia Camps Garcia

