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La Judith Torner ens ha informat sobre els delegats. Els delegats són els representants de les classes i

quan es reuneixen tots junts, busquen propostes de millora per l’escola. Les antigues direccions que

van ser aquí ja ho feien això.

Cada classe tria els seus delegats a principi de curs, durant el primer trimestre, fent votacions a la

gent que es presenta. Els que es presenten són nens i nenes a partir de 3r i per presentar-se s’ha de

fer un petit discurs. Cada classe té dos delegats.

Els delegats fan reunions segons les necessitats que hi ha, es parla i es donen idees per millorar coses

de l’escola. Es fan a la sala de mestres. L’Equip Directiu (Marc Peñarroya, Judith Torner i Carles Gil) és

qui ho organitza, però no sempre hi són tots a les reunions. Després de reunir-se els delegats de

cada classe fan arribar les informacions als seus companys.

MARTA, GENÍS, ÈRIC i ADRIÀ

ELS DELEGATS, ELS REPRESENTANTS DE LES CLASSES 



PARLEM AMB… LAIA SOLER, CARLA MAYA i GUILLEM CODINA
ALUMNES DE SISÈ DE PRIMÀRIA

Teniu ganes de començar l’ESO? Si, perquè ens agrada estudiar i pels horaris perquè tindrem les tardes

lliures, però ens posaran molts deures i exàmens.

Creieu que serà difícil el pas a l’ESO? Si, perquè serà més difícil aprendre coses noves, haurem d’estudiar

molt. Aquí no estem tan acostumats a tenir tants deures i exàmens.

Us sembla que fareu nous amics? Si, perquè a l’Institut vindran persones d’altres escoles i d’altres pobles

i els coneixerem.

Us agradarà tenir tants professors? No, perquè tots ho faran diferent i tindrem molts deures. Serà una

mica estressant.

Us agradarà tenir dos patis? Si, perquè el temps no passarà tan ràpid com a l’Era i per menjar alguna

cosa perquè no acabarem les classes fins a tres quarts de tres.

Què trobareu a faltar de l’Era? Els amics dels altres cursos, els nens i nenes que hem conegut als àmbits,

el pati de l’escola, els mestres. En Guillem diu que trobarà molt a faltar la Sandra Font.

Us han passat ràpid aquests anys des de P3 fins a 6è? Com us han anat? Ens han passat ràpid i molt bé,

però hi ha cursos que ens han agradat més que altres.

SORAYA, SARA, MATEI i STEVEN

Nosaltres hem investigat per què venen mestres d’altres escoles a visitar-nos i la Judith Torner ens ha

informat sobre això.

El vint-i-quatre de gener van venir uns mestres a visitar la nostra escola, van venir a veure com fèiem els

àmbits a Primària. Van venir d’escoles de Tarragona, de Figueres i de Molins de Rei.

Abans de voltar pels àmbits van fer una reunió amb en Marc, el director, i la Judith, la cap d’estudis, per

saber quins canvis hem fet a l’escola i com treballem els àmbits a 2n cicle. Quan van acabar la reunió van

anar a visitar els diferents àmbits i van fer preguntes als nens i nenes i als mestres. Després es van tornar

a reunir per aclarir dubtes i fer preguntes. Van dir que els hi havia agradat com treballàvem i que van

veure que érem pocs a l’aula i estàvem molt tranquils. Els van felicitar.

Aquests mestres van venir per tenir més idees i millorar les seves escoles.

MARC, QUERALT, JORDINA i JENNY

MESTRES D’ALTRES ESCOLES VISITEN L’ERA



ARTICLE D’OPINIÓ
LES AMISTATS A L’ESCOLA

Jo penso que a l’escola tots som 

companys però alguns també som 

amics. Venim aprendre i també 

podem veure els nostres millors 

companys. Als àmbits de 2n cicle 

hi ha nens de 4t, 5è i 6è i ens 

permeten fer nous companys i 

companyes. A mi m’agrada 

perquè a l’hora del pati puc jugar 

amb ells i parlar.     

AZUL

A l’escola sempre ve gent nova. Jo penso que està molt bé  que 

vingui gent nova, el que passa és que costa fer amistats. Els 

alumnes que ja són de l’escola haurien d’ajudar als nous  a fer 

amics, o sigui, anar amb ells i parlar.                                                                                      

MARTA

A l’escola el curs passat es va 

estrenar l’entrada relaxada. Jo 

penso que això està bé perquè no 

hem de fer files i entrem a la 

classe tranquils, agafem el llibre i 

llegim. De vegades però no és tan 

relaxada perquè passen coses.                                                       

IVANA

ARTICLE D’OPINIÓ
L’ENTRADA RELAXADA

ARTICLE D’OPINIÓ
LES AMISTATS A L’ESCOLA

ARTICLE D’OPINIÓ
ELS DELEGATS

Jo penso que hi ha delegats del curs passat i crec que podrien 

deixar lloc als altres si diuen que no.. Podríem  començar la 

reunió cinc minuts més tard perquè si algú arribar tard ja no 

sap res. Jo soc delegat i m’agrada ser-ho.

MATEI

ARTICLE D’OPINIÓ
LES PISTES

Jo penso que les pistes del pati estan ben repartides. Crec que a 

la pista de futbol, la pista 1, es necessita un àrbitre que s’ofereixi 

perquè sempre hi ha problemes.

GENÍS 



PARLEM AMB… LA JOSE
MONITORA DEL MENJADOR

T’agrada ser monitora de l’Era? Per què? Si, molt, perquè m’agraden molt els nens i és molt divertit. 

Quants anys fa que fas de monitora de l’Era? Fa 9 anys.

Quan feu reunions els monitors? De què parleu? Fem reunions els dimecres a les 11h i parlem de 

l’organització del menjador i de coses a millorar.

Dineu a l’escola els monitors? Dinem tots junts a les 12h i mengem el mateix menú que els nens.

Quines coses teniu acordades amb la resta dels monitors? Ens posem d’acord pels tallers, els torns de 

menjador, les activitats i les normes de comportament.

Quan als nens no els hi agrada algun aliment, què feu? Els hi demanem que ho tastin una mica.

Quan un alumne no creu o et contesta malament, què feu els monitors? Intentem dialogar o parlar 

amb ell més tard.

De quines activitats et cuides? Dels tallers, de posar el menjar als nens de 5è i de vigilar.

Per què vas triar ser monitora? Perquè vaig tenir la meva filla i vaig voler fer una feina que per l’horari 

pogués estar amb ella.

Et costa fer els informes? Què valoreu? No, perquè ja conec els nens. De vegades costa perquè no vols 

posar que s’han portat malament o que no fan cas.

IVANA

CLÀUDIA

AZUL


