Valoració del curs 2016/2017 i propostes de millora

Parlem de les reunions que fem els consellers i el primer que s'apunta és que creuen
interessant de tenir-ne més sovint. Volen ser ells els qui el curs vinent dirigeixin l'assemblea
d'inici de curs.
Els consellers es mostren molt contents de com ha anat el curs, es senten molt satisfets de la
seva vida a l'escola, de la manera com aprenen i dels temps personals que tenen.
Valoren molt positiu poder organitzar-se per ells mateixos i reconeixen que els agrada poder
triar qué fan i quan ho fan. Pensen que en saber organitzar-se hi ha un important repte i
aprenentatge i que no tots saben fer-ho. És per això que valoren molt important la tutorització
que fan amb les mestres i l'acompanyament que tenen d'elles i d'ell tot incidint en el que fan,
com ho fan i buscant sempre nous reptes de millora per arribar a compromisos concrets.
Aquest curs seguir el pla de treball els ha estat més fàcil que l'any passat, tot i així el troben
molt complexa.
Pensen que no sempre s'esforcen tant com haurien de fer i que hi ha alguns nens i nenes a qui
cal anar-li al darrera per a que es responsabilitzin del que cal fer. Aprenen i en són conscients,
però creuen que es podrien esforzar més. Alguns infants dels que faran 6è manifesten el seu
temor per les noves maneres metodològiques que es trobaran a l'institut quan vagin a fer ESO i
pensen que l'any vinent els aniria bé tenir deures per fer a casa. També apunten que en altres
escoles hi ha conseqüències (càstics) i que potser també el curs vinent estaria bé implementarne a l'escola per assegurar que es fan els deures. Hi ha alguna veu contraria que reclama la
importància de la responsabilitat personal, de l'autoregulació, de les conseqüències pensades
pel propi interessat, i que menysté el valor de l'actuació dels nens i les nenes com
conseqüència de la por per l'actuació del mestre. Dediquem força estona a parlar d'aquest
tema i no arriben a acords, les reflexions són riques i mostren que tenen mirades molt diverses.
Finalment hem parlat dels nous agrupaments pel curs vinent, comparteixen que ha estat un
procés complicat, que força nens s'han posat molt nerviosos, que primer tothom mirava per si
mateix, que ha estat molt interessant poder confegir els grups ells. Que ha calgut paciència i
aue cada vegada que ens hi posàvem els grups sortien una mica millor. Finalment tots estan
molt satisfets perquè tothom ha pogut compartir grup amb persones amb qui volia estar.
També valoren la feina col·lectiva que s'ha fet en favor del benestar de la majoria. Saben per
experiència que el curs vinent podran descobrir algun nou company o companya a qui gairebé
no coneix i qui sap, potser esdevindran inseparables.

