
L’ENTREVISTA

Nosaltres farem l'entrevista al delegat de la nostra
classe, en Mohamed.
Perquè  segur que ell sap moltes coses sobre el
que fan els delegats.

Volem saber què significa ser delegat.
També què fan a les reunions amb els altres
delegats de les altres classes.

És un bon alumne, ajuda als seus companys i
també li agrada molt ballar i cantar.

Entrevistant a un delegat

Hola bon dia Mohamed, avui el Jadiel i jo et volem
fer una entrevista per saber més sobre tu i sobre
la tasca que fas de delegat del nostre grup.

P: Què és allò que comenteu quan feu les reunions
de delegats i delegades?
R: Doncs comentem si les classes estan bé o si
estan malament, si els alumnes estan còmodes.



P: Quant temps dediques a preparar aquestes
reunions?
R: Les reunions es fan cada mes, comencen a les
quatre i acaben a les cinc de la tarda. Normalment
les preparo una estona abans de començar.

P: A les vostres reunions també parleu sobre
temes referits a l'escola verda?
R: La veritat és que no parlem massa sobre el
projecte de l’escola verda, només de vegades. El
tema del que més es parla és de les festes.

P: Què suposa ser delegat?
R: Ser delegat està bé. Procuro estar bé a classe.
Per ser delegat has de donar bon exemple,
portar-te bé i ser bona persona.

P: Hi ha professors i professores presents quan
feu la reunió?
R: Hi ha un professor que sempre és present a la
reunió, es diu Simone.

P: A tu t'agrada haver estat escollit delegat? Ens
pots dir per què?
R: Sí, m’agrada perquè així pots ajudar als teus
companys i companyes comentant els nostres
problemes a les reunions.



P: Amb quins altres alumnes feu aquesta reunió?
Volem dir de quins cursos són?
R: Estem els alumnes de primer, segon, tercer i
quart d’ESO i els representants de Batxillerat.

P: Com et prepares per a la reunió? Apuntes  les
coses que diem a tutoria i les exposes després?
R: Doncs primer haig de prendre nota de totes les
coses importants que es diuen durant la tutoria i
després les repasso una estona abans de la reunió
de delegats.

P: Quan parleu de l’ escola verda, quins temes
concrets tracteu ?
R: Comentem que s’està fent un  hort al pati, també
que cal reciclar i no llençar els papers al terra.
També és important no fer servir paper d’alumini.

P: Ens pots donar un mica d’informació sobre
l’escola verda?
R: El projecte de l’escola verda és com un institut o
una escola que explica que necessitem els arbres
per respirar, perquè els arbres proporcionen
oxigen.



Moltes gràcies per tota la informació que ens
has donat avui i també pel temps que ens has
dedicat. Adéu!
Adéu!

Entrevistadors: (alumnes de 1r A)

● Madja Abboud
● Jadiel Méndez Tineo

Persona entrevistada: (delegat de 1r A)

● Mohamed Halhoul.


