
ACTA 3: CONSELL D’INFANTS

Assistents:  Consellers  i  conselleres  de tots  els  ambients  de la  Comunitat  de
Petits

Ordre del dia:
 valoració del trimestre
 precs i preguntes

Comencem fent una valoració del trimestre:

-   L’Àlex ve com a extra al Consell per exposar que a ell  li agradaria fer un
ninot de neu.

o Ambients:
Troben a faltar un ambient de neu, un ambient congelador per poder fer neu.
L’Alba pensa que hi hauria d’haver només un ambient per pintar, i no a tots els
ambients. 
Joc simbòlic: Faltaria un tobogan tancat.
Art: Pintar coses de nadal, pintar un arbre, fer un ninot de neu amb cotó.
Natura: Un coet de cartró. 
Fer i desfer: canyetes amb plastilina els hi agrada. Una casa de cartró i fusta.
Ens agradaria fer un billar.
Construccions: Ens agradaria tenir un Lego petit per poder construir i també
per fer un coet.
Comunicació: Ens  agradaria  tenir  un  teatre  de  titelles.  En  Roc  proposa  fer
contes de cartró.
Llum i ombres: En Roc proposa tenir una llanterna que es pogués projectar
coses diferents. El Miquel proposa una solució per projectar amb les llanternes
amb dibuixos. 

o Mestres:
L’Alba  diu  que  li  agraden  les  mestres  de  l’escola  perquè  tenen  una  cosa
especial, fan sorpreses.
En Roc diu que les mestres fan coses divertides. 
M’agraden les mestres perquè fan teatre.

o Espai del migdia:
L’Alba diu que li agraden les mestres de menjador perquè li donen menjar que li
agrada. 
Hi ha tres nens que no els hi agrada la pastanaga bullida però si crua.
En Miquel diu que li agraden molt les croquetes i que els hi agradaria menjar-ne
més. També tres nens volen gelat de postres. 
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Acabem la reunió només amb els consellers de fer i desfer i d’art perquè els
altres han anat desfilant quan ja han tingut prou.
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