
L’Assemblea General de l’Escola Carme Guasch i Darn é de Figueres  
 
 
 
A l’Escola Carme Guasch i Darné de Figueres, l’Assemblea General i l’Assemblea d’Aula 
constitueixen dos òrgans de decisió importants. Són l’espai de trobada de tota l’escola, on 
es pot debatre què passa, què preocupa i aportar solucions o idees  no només en temes 
d’escola verda sinó en  tot allò que afecta la vida del centre.  Es pretén treballar el 
sentiment de pertinença  al grup i d’identitat juntament amb dotar d’estratègies per fer 
alumnes més participatius i amb valors democràtics, fer ciutadans responsables, 
coneixedors dels hàbits i les estratègies de participació, posar les llavors perquè siguin el 
dia de demà ciutadans responsables, amb els seus drets i deures.  
L’Assemblea General es duu a terme els divendres a la tarda de 3,00 a 3,50 hores. 
L’alumnat hi assisteix i, quinzenalment, fan l’assemblea a l’aula. És en aquesta on debat 
quins temes vol aportar a l’assemblea General i el responsable (secretari o secretària) els 
anota i els exposa quan li toca el torn.a tota l’assemblea General,  la qual una setmana està 
formada per P3, P4 i P5 i l’altra setmana per Primer, Segon i Tercer. Som una escola de 
nova creació i només tenim fins a Tercer.  
 
El procés que se segueix és el següent: 
1r. Donem la benvinguda a tots els membres de l’assemblea 
2n. Presentem el representants de les aules que no són presents a l’assemblea 
3r. Llegim l’acta anterior 
4rt. Els representants d’aula van exposant, per ordre, les qüestions tractades a  

l’assemblea d’aula de la setmana anterior. Hi busquem solucions, responem dubtes 
o aprofitem les propostes 

5é. S’exposen novetats i temes d’escola (les festes que han de venir, què està passant a  
l’escola, represàlies als que no ho estant fent bé, o potser sortegem una panera de 
l’hort...) 

6é. Sense cap més assumpte a tractar es clou l’assemblea. 
 
 

 


