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Problemes prioritzats en el Taller
A l’escola...
- Bullying: no és normal que a la nostra edat es faci maltractament. Cal més vigilància i
educació.
- Cal empatitzar també amb els que insulten i peguen, perquè potser ho fan per un motiu.
- Horari intensiu: dues hores de classe al matí és molt i el pati és molt tard. Abans era una
hora i mitja de classe i després pati. Volen votar per tornar a l’horari d’abans o al de l’institut. Sinó, voldrien fer un descans de 5 minuts entre classe i classe. Els sembla que amb
l’horari de l’escola tenen molt poc temps lliure (no com a l’institut, que tenen tota la tarda lliure).
- Cal conscienciar i empatitzar per evitar el racisme, tant a l’escola com al carrer (a l’escola,
per exemple, van treure la lliga del menjador per racisme).
- A l’escola hi ha nens que roben i mai no es troba el culpable (per por, covardia...).
- Els monitors de menjador castiguen molt i els posen menys menjar.
- El menjar del col·le és dolent.
- Els lavabos de 5è i 6è de l’escola s’embossen perquè algú hi posa papers i bolis.
- Alguns creuen que segons l’edat costa més fer amics, perquè tothom té el seu grup fet.
Els preocupa l’entrada a l’institut, demanen que els posin amb gent de classe.
Carrers, places, parcs, botigues...
- Als parcs i als espais públics hi ha nens que llencen coses al terra, trenquen coses i fan soroll. Cal conscienciar a la gent per evitar-ho, proposen fer activitats de civisme.
- Al parc de Can Vives van trencar la tirolina que van dissenyar els nens de la Mare de Déu
de la Muntanya. El parc també està ple de grafitis, i proposen posar un espai especial on
els deixin pintar per evitar la degradació de l’espai públic.
- Cal millorar les papereres i posar-les sense forats per evitar que la brossa s’escampi.
- Caques de gos al carrer.
- Hi ha cases buides i no es fa res. Es podrien arreglar per a la gent que no en té.
Equipaments i serveis públics.
- Les butaques del pavelló estan trencades.
Casa i família.
- Cal donar més valors i educació emocional a casa per empatitzar amb l’altre i pensar que
tots som iguals.
- Els preocupen els divorcis, tot i que entenen que no hi poden posar solució.
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Buidat del taller participatiu
A l’escola...

Ens agrada...
- Els treballs en grup
- Aprendre a treballar en equip
- Ajudar els més petits
- Les ajudes, suports individualitzats
- Tenim ajuda quan la necessitem
- Hi ha mestres que ajuden als alumnes a solucionar els problemes de casa com de l’escola
- Ens ajuden a gestionar els problemes
- En general, els mestres són agradables
- Els mestres ens ensenyen de manera divertida
- Ens eduquen molt bé
- Els mestres i companys
- Comunicar-nos amb tot tipus de gent i fer amics
- La relació amb els amics i fer amics
- Aprendre a relacionar-se
- Conviure amb altres persones
- Aprenem a conviure jugant
- Que tothom té els mateixos drets
- Que ens respecten
- Aprenem què està bé i què no. Aprenem dels nostres errors
- Les normes que treballem
- La disciplina
- Treballs per projectes
- Experiments
- Activitats proposades a diferents àrees a l’aire lliure
- Sortides i excursions divertides
- Projectes d’investigació i excursions relacionades
- Horari bo: comencem i acabem a bona hora
- Aprenem diferents continguts
- Les festes
- E. Física/E: Artística
- La plàstica, perquè reforça la imaginació
- El material és el mateix per totes les classes i es canvia cada curs
- Les classes són variades
- L’educació que tenim i els valors que aprenem
- Com l’escola enfoca la resolució de conflictes
- Excursions i colònies
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No ens agrada / ens preocupa...
- Hi ha poques hores d’educació artística i d’educació física
- No ens escolten a l’hora del menjador
- Càstigs injustos a l’hora del menjador
- Discussions, conflictes i baralles que hi ha
- Alguns companys quan es barallen
- Els que es porten malament
- Que quan un company es porta malament ho pagui tota la classe (1 vot)
- Que ens castiguin sempre
- Hi ha càstigs que no fan rectificar
- Quan alguns nens critiquen als altres
- El maltractament. Bullying
- El bullying (4 vots)
- El racisme i la manca de respecte
- No tenir amics
- Si ve algun nen/a nou, que es cregui el millor (6 vots)
- L’espai d’esbarjo és petit i curt
- Que es prohibeixi el futbol a l’hora d’esbarjo i menjador
- No ens fan cas al pati
- Al pati no es recicla prou bé, no es fa bon ús de les papereres
- El poc compliment del reciclatge per part dels nens i nenes
- Els companys no comparteixen el material
- A les classes hi ha gent que ens treu el material (6 vots)
- No hi ha respecte pel material (gomes, llapis, taules...)
- La wifi no arriba gaire bé i a vegades no podem treballar amb internet
- No hi ha prou ordinadors i a vegades no funcionen prou ràpid perquè s’han d’actualitzar
- Els lavabos no estan prou nets i s’acaba el sabó ràpid. Les dutxes no van gaire bé
- Els lavabos estan bruts
- Hi ha graciosos que embossen els lavabos de nens amb paper o pinzells (3 vots)
- Quan les mestres consulten el mòbil al mig de la classe
- Alguns mestres
- La gestió d’alguns mestres
- Falten mestres a les escoles
- A vegades ens ho posen massa fàcil
- Que no ens deixin beure aigua al mig de classe
- Exàmens, deures
- Masses hores
- Barrejar classes per anar de colònies
- Horari intensiu
- Aules petites
- El poc respecte cap a les normes
- La comoditat i la mandra d’alguns nens i nenes
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Proposem per a millorar...
- Més opcions de joc al pati: ping-pong, més estructures de joc, tirolina...
- Que els companys ens respectin el joc al pati
- Provar durant un temps de tornar a jugar a futbol, donar l’oportunitat
- Canviar l’horari de l’escola i fer de 9 a 14h
- Horari intensiu
- Augmentar les hores d’anglès per tal de millorar el nivell
- Càmeres a l’aula perquè no es respecta el material
- Invertir en recursos i material escolar (wifi, vídeo, retoladors)
- Comprar més routers per tenir més accés a internet
- Algú que es faci càrrec de mantenir els ordinadors i comparar-ne més
- Invertir diners amb la wifi del col·legi
- Fer silenci quan parlen els mestres
- Pensar amb el cap abans de barallar-se i tenir més empatia
- Posar més papereres i que tots posem de la nostra part per a reciclar
- Tenir cura dels wc i fer que les aixetes no ragin tant (posar pedals o aixetes automàtiques) per no gastar aigua i no esquitxar els miralls
- La mediació escolar
- Fer assemblees
- Més hores d’E. Artística
- Laboratori
- Menys hores de classes
- Millorar la convivència
- Cal millorar les sortides i el menjador
- Fer jocs educatius sobre la matèria treballada
- Experiments a classe: ciència manipulativa
- Canviar l’horari de l’escola i fer de 9 a 14h (3 vots)
- Fer el pati més gran
- Que es treballin més els valors
- Fer els nens conscients que cal interès
- Que hi hagi conseqüències de les coses que fem
- Parlar més amb les famílies
- Aules més amples per poder fer racons
- Autobús escolar a totes les escoles

De les extraescolars i activitats de temps lliure...
Ens agrada...
- La Fira Medieval

- Treball en equip, l’exigència
- Quan faig un amic
- Contacte amb nens/es que no són de la teva escola
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- Conèixer gent diferent d’altres entorns fora de l’escola i compartir opinions i valors
- Ens serveixen per gaudir i fer amics
- El respecte, l’ajuda entre iguals i entre l’adult/a i el nen/a
- Ens tracten amb respecte i ens ajuden
- Aprens i t’ajuden a refrescar la ment
- Aprens a expressar les emocions que sentim, a perfilar la personalitat de cadascú i valors
- Ens permeten participar en alguna activitat diferent que ens agrada i ho fem amb d’altres
persones o en equip
- Treballem el respecte, salutació i comiat amb l’altre equip, aixecar la mà per parlar...
- Instal·lacions netes (poliesportiu del Castell)
- Entrenadors amables
- Que t’has d’esforçar per aconseguir millorar
- Que si guanyes o perds no és important
- Hi ha molta varietat i ens formen
- Esports variats
- Molta diversitat, pots triar
- Les extraescolars són variades
- Gaudir
- Aprofitar el temps lliure
- El temps lliure
- Aprenem amb jocs divertits
- Treballar amb els petits
- Quan em felicita la professora
- Quan em deixen anar de colònies
- T’ensenyen a pensar, a ser estratègics, a ser espavilat
- A futbol t’exigeixen treure bones notes
No ens agrada / ens preocupa...
- Quan es riuen de tu, quan es posen “motes”
- Quan et fas mal no t’ajuden
- Si ho fas malament se’n riuen de tu
- Quan no et surt bé una cosa
- Quan et peguen
- Quan es posen amb tu (2 vots)
- Actituds no desitjades i inadequades
- Que alguns nens/es que van a les activitats molesten i no deixen treballar
- A vegades hi ha baralles o discussions entre el jugadors, pares, entrenadors o àrbitres
- Pares/mares falten al respecte a les grades i no donen exemple als fills/es
- A vegades hi ha baralles
- Algunes extraescolars són molt cares
- El preu de les activitats extraescolars
- El preu i que no ens deixin descansar
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- No hi ha activitats gratuïtes i a l’abast de tothom
- Exigeixen molt i no ens deixen descansar
- Al futbol massa exigència i a vegades falta de respecte
- Quan fem gimnàstica i no ens surt bé, ens posen a fer flexions
- Algunes no ens agraden i ens obliguen
- Comencen a les 17h i és molt just per arribar-hi (1)
- Hi ha poca varietat d’extraescolars
- Es fan pocs tallers
- Que treguin diverses activitats
- A vegades no són per gaudir
- Fan activitats massa acadèmiques
- L’horari que hi ha de 9-12:30 i de 15-16:30
Proposem per millorar...
- Una fira gastronòmica, més activitats d’esport
- Més hípica
- Més econòmiques
- Que es faci teatre a 4t, 5è i 6è
- Tallers de cuina (1)
- Club de robòtica
- Que es facin activitats de ball, plàstica...
- Preus més accessibles de les activitats extraescolars. O gratuïtes.
- Llocs on es pugui practicar més d’un esport
- Fer més espais per diferents extraescolars
- Ens podrien ajudar més
- Que siguin justos
- Si ho fem malament animar-nos a fer-ho millor
- Que no ens cridin
- Que l’equip funcioni millor
- Tenir en compte que guanyar o perdre un partit és culpa de tot l’equip, no només del
porter.
- Els àrbitres parin el joc si hi ha faltes de respecte, l’important és passar-ho bé
- Revisió setmanal per parlar de com ha anat la setmana
- Més econòmiques
- No tants deures a les acadèmies
- Avaluar els monitors/es per part dels seus caps
- Un cinema
- Que tornin a fer cinema a La Passió els caps de setmana
- Un sector opina que s’haurien d’incloure totes les religions a les festes
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Dels carrers, places, parcs, botigues, etc.

Ens agrada...
- El parc de la Vila
- La plaça del Centre
- L’amabilitat i el civisme
- Quan a les botigues et donen les gràcies per la compra feta
- Hi ha botiguers ben educats
- Amabilitat dels venedors i botigues netes
- Molta varietat de botigues
- Hi ha coses boniques
- Parcs distribuïts per zones i barris
- Parcs amb varietat d’estructures i zones de relax amb bancs
- Els parcs serveixen per reunir-se
- Respectar el mobiliari urbà per gaudir tothom
- Moltes sabateries
- Els decorats dels carrers per les festes
- Que fem més amics
- Que hi hagi lloc per jugar a futbol o a altres esports amb pilota
- Que tens un lloc per jugar i passar l’estona
No ens agrada / ens preocupa...
- Està molt brut, hi ha moltes caques de gos pel carrer
- Caques de gossos
- Hi ha parcs malmesos pel mal ús que en fa la gent
- Hi ha carrers molt bruts
- No hi ha gaires papereres en tot el poble i els carrers estan molt bruts
- Contenidors bruts i poc recilatge
- Xiclets al terra
- La contaminació sonora
- Grafits a les parets
- Hi ha pintades als llocs públics
- Parets i portes dels carrers amb pintades “no correctes”
- Hi ha bandes violentes, ultres d’equips esportius, grafiters, i activitats incíviques
- Grups d’adolescents fumant i prenent droga a hores que hi ha nens
- Hi ha edificis abandonats o que tenen la façana bruta
- Carrers estrets amb cotxes mal aparcats
- Cotxes massa ràpid (av. Francesc Macià, davant Aldi)
- Poques botigues per a nens
- Més espais que no siguin per futbol
- No et deixin utilitzar les zones d’esbarjo gent més gran
- Tenir problemes amb els companys
- Quan et fas mal no t’ajuden
- Que facin més botigues de roba per nens i nenes
- Poques estructures per jugar
- Errors d’educació que tenen els adults
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Proposem per a millorar...
- Millorar la neteja dels carrers
- Personal implicat en la neteja
- Controlar més els excrements dels gossos
- No embrutar el carrer perquè l’ajuntament no hagi de gastar més diners en neteja
- La gent ha de recollir excrements de gos o que la policia els multi. Que facin un pipican
- Que es recullin els excrements
- Podem millorar que no hi hagi tantes deixalles
- Que els parcs estiguin nets i no hi hagi coses trencades ni baralles (3 vots)
- Arreglar les voreres i carrers
- Ampliar els carrers
- Arreglar alguns espais
- Arreglar els fanals que no funcionen
- Més vigilància (càmeres, policies...)
- Posar semàfors per poder creuar
- Posar cartells
- Fer activitats d’educació cívica per al poble
- Que la gent sigui més prudent
- Donar un ús als edificis buits (1 vot)
- Que hi hagi més diversitat de botigues
- Més estructures a les places
- Donar un ús als edificis buits

Dels equipaments i serveis públics (biblioteca, pavelló...).
Ens agrada...
- El Camp de futbol

- Les activitats que es fan a la biblioteca
- El pavelló és gran
- Nous aprenentatges i valors, normes de convivència
- Ambulatori: gratuït i per a tothom. Personal amable.
- Biblioteca: fan activitats diverses, possibilitat d’imprimir a bon preu, espais
diferenciats i ben organitzats, préstec online... Acceptem les normes. Molta
varietat de llibres. Hi ha molt silenci. Biblioteca separada per edats.
- Pavelló Castell: porteries i cistelles en bon estat, s’aprofita bé l’espai per a deferents
esports a l’hora, bon material
- Teatre Passió: net i espaiós, bona il·luminació, butaques còmodes...
- Ens ensenyen reforç per a l’escola.
- Les escoles públiques
- Els esports barats
- El parc de la tirolina
- El pavelló
- La Passió
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- El campanar
- La biblioteca
- Respecte tant pels nens com pels mestres
- Els parcs serveixen per reunir-se i divertir-se
- Varietat d’instal·lacions esportives
- Els llocs estan nets
- Teatre Passió: molt espaiós i bonic
- Que tinguem joc i espai gran
- Fer amics
- Molt bé la biblioteca i el pavelló
- Respectar la gent i el material
No ens agrada / ens preocupa...
- Hi ha vidres tancats al pavelló
- La poca paciència dels bilbiotecaris.
- El conserge del pavelló.
- Algun cas de falta de respecte als nens/es.
- Ambulatoti: s’hi fan cues perquè la gent hi va per qualsevol cosa i llavors triguen
molt a atendre’ns.
- Biblioteca: només pot entrar 2 o 3 vegades als ordinadors en una tarda i poca
estona, programes diferents dels de casa i escola.
- Pavelló: grades brutes.
- Les persones que molesten els altres i no compleixen les normes
- A la biblioteca no hi ha un espai per treballar en grup
- Poc espai per espectadors al bàsquet
- L’estat d’alguns serveis públics
- L’estat dels parcs, les papereres...
- Els grafiters
- El preu exagerat d’algunes coses (bolígraf 3€. Per a mi un bolígraf valdria 1€)
- Deures (1 vot)
- Que robin cromos al col·le
- Les extraescolars comencen a les 17h i és molt just per arribar-hi
- Falten mestres per a les assignatures
- Tenim un pati molt petit
- Fem poca educació física
- Que a la biblioteca només s’hi pot accedir als ordinadors 2 vegades al dia i
hi ha poc temps per fer un treball
- El caràcter dels bibliotecaris
- Que quan entrem estigui brut
- A la biblioteca a vegades no ens deixen parlar fluix
- Que les butaques de plàstic estiguin trencades
- Els insults al pavelló
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- Falten espais per treballar en grup a la biblioteca
- El camp de futbol està poc cuidat
- Que a la biblioteca ens facin estar en silenci mentre que les encarregades parlen fort
- A la sortida de la biblioteca hi ha gent a fora de l’Ateneu dient paraulotes
- Instal·lacions molt brutes i velles (vestuaris...)
- La zona dels petits a la biblioteca hauria d’estar apartada
Proposem per a millorar...
- Sala de jocs
- Pista d’skate
- Renovar el personal dels equipaments públics
- Invertir en el manteniment
- Fer l’entrenament d’handbol al pavelló de bàsquet
- Més educació cívica i més implicació policial
- Ambulatori: més metges i infermers
- Biblioteca: poder estar més temps a l’ordinador i més actualitzats. La zona infantil
hauria d’estar més apartada. Ampliar la biblioteca.
- Pavelló: més neteja i més papereres, canviar les cadires
- Posar més papereres i contenidors al poble
- Papereres amb cendrers
- Donar consells per a utilitzar correctament les instal·lacions
- Fer activitats de convivències, educació cívica a l’Ajuntament
- Si tenim una botiga, vigilar el tema de l’alcohol per als menors (demanar DNI)
- Posar un cartell de normes a l’entrada de qualsevol lloc públic
- Proposar més activitats esportives perquè hi participi tothom
- Mediació cívica
- La pista d’skate
- Fer excursions
- Que a l’escola de música hi puguem tocar instruments variats
- L’actitud dels de la biblioteca
- Tenir més ordinadors, tablets i pantalles digitals
- Classes de robòtica i història
- Més vigilància amb el tema de les policies i les càmeres
- Experiments a classe
- Fer algun pavelló més de bàsquet
- Fer més sales per treballar en equip a la biblioteca
- Més neteja i més papereres al pavelló
- Que el pavelló no tanqui tan aviat
- Ser més exigents amb la utilització dels espais públics
- Exigir més respecte
- Millorar les instal·lacions i serveis
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De casa i la família...
Ens agrada...
- Quan els pares t’ajuden.
- Quan estem tots junts.
- Fer activitats familiars.
- Ens ajuden, són comprensius. Ens fan cas. Són carinyosos. Ens animen.
- Parlar i compartir experiències.
- Viatjar amb la família perquè ens expliquin què veiem.
- Passar estones amb pares: jocs de taula, mirar pelis junts.
- Ens agrada estar amb ells.
- Ens ensenyen a guanyar i a perdre.
- Cuinar amb ells per a treballar la higiene i ensenyar-nos receptes.
- Menjar junts perquè ens ensenyen a parar i desparar la taula i menjar sa.
- Ens fan mimos per a sentir-nos estimats i ens consolen si estem tristos.
- Tenir animals ens dóna responsabilitats
- Col·laborar a l’hora de fer les activitats de casa
- Ajudar
- Obeir els pares
- Passar temps en família
- Les celebracions
- Pots comptar amb la família
- Els jocs i jugar amb família
- Ens eduquen molt bé!
- Aprendre a ser autònoms
- Passar temps en família
- Que estem tots junts
-Jugar amb la família i riure molt (1 vot)
- M’agrada que els pares em facin cas
- Passar temps amb els pares i la família
- El que no sabem ens ho intenten explicar o fer arribar d’una manera divertida
- Valors
- La responsabilitat
- Valorar les coses
- Aprendre a ser autònoms
- S’apliquen normes de conducta
- Són flexibles amb les nostres demandes
- Es preocupen pel que ens passa
- Veure pel·lícules en família
- Que ens ajudin amb els deures
- Jugar a jocs de taula
- Explicar les coses del llarg del dia
- Que ens cuidin
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No ens agrada / ens preocupa...
- El mal humor quan estan cansats.
- Quan no em deixen anar de colònies.
- La falta de respecte
- Ens criden.
- Sovint els pares arriben tard de la feina o marxen lluny a treballar i no ens veiem.
- Els càstigs massa forts o desmesurats.
- Quan es divorcien o separen.
- El tracte diferent entre germans per part dels pares.
- Que ens deixin fer les coses que ens agrada tranquil·lament
- Les discussions dels pars davant dels nens
- Que fumin
- Ens limiten el temps amb els amics
- Ens rondinen i ens castiguen.
- Hi ha pares que no es preocupen per l’ensenyament dels seus fills
- L’horari dels pares
- Si et fan alguna promesa que la compleixin
- L’hora que hem de tornar a casa quan estem amb amics
- Quan es divorcien o separen (2 vots)
- Quan no em deixen anar de colònies
- La falta de respecte
- El maltractament a casa
- Que no m’escoltin
- Que em renyin perquè estan cansats
- Que em treguin punts per fer faltes
- Hi ha pares que no es preocupen de l’ensenyament dels seus fills
- La relació amb els germans grans
- Quan ells estan enfadats no ens ho deixen passar bé
- Rondinen massa
- Baralles familiars entre germans, també entre pares
- Que ens castiguin sense motiu
Propostes per a millorar...
- Fer activitats familiars
- Reduir l’horari laboral
- Canvis d’horari en les feines perquè passin més temps amb nosaltres.
- No castiguin a la primera i ens donin l’oportunitat de comportar-nos bé.
- Separacions: que ens ho comuniquin bé, que no es barallin innecessàriament
per a fastiguejar-se.
- Pares més justos i que ens escoltin a tots per igual.
- Fer xerrades i col·loquis adreçats als pares per treballar que cal evitar davant els fills/es
- Que no cridin tant
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- Més espai a casa per jugar.
- Demanar als pares que es preocupin més de l’ensenyament als seus fills
- Més vigilància parental per als mitjans de comunicació i vigilar amb la programació
en horari infantil
- Que els pares ens escoltin i tractin per igual
- Que puguem estar amb la família i jugar
- Fer activitats amb la família
- Parlar dels conflictes
- Més temps per jugar
- Pares que parlin enlloc de cridar
- Fer més filosofia a classe i que conti nota (almenys més)
- Demanar als pares que es preocupin més de l’ensenyament dels seus fills
- Que ens donin més llibertat a l’hora de triar
- Més comprensió quan ens equivoquem
- Renéixer, compartir i col·laborar més en la dinàmica de l’escola
- Control parental per als mitjans de comunicació i/o vigilar amb la programació
en horari infantil
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