
CONSELL D’INFANTS

Dia 15/0672017

Assistents: consellers dels 7 ambients de la comunitat de mitjans

 Patinets: Els patinets estan desordenats, i aquest dia passen molts problemes a la

pista. Els “grans” agafen els patinets dels altres sense demanar permís. Creuen

que abusen els grans dels  petits.  Creuen que no està clar quins patinets són

d’escola i quins no; tot i que hi ha infants que diuen que queda clar perquè porta el

nom escrit – o escola dels Encants, o el nom del nen/a.
Proposen  tot  un  seguit  d’actuacions  (multes,  semàfors,  senyals  de  trànsit,

càmeres ocultes, cadenats amb número o clau, ...) que queden descartades pels

arguments dels altres.
Solució: -    S’ha de redactar unes normes clares

- S’ha de parlar a totes les converses.
- Fer  cartells  plastificats  de  les  normes  i  de  l’espai  de  patinets  de

l’escola, els socialitzats.
Els consellers aniran  a les converses de grans a explicar que de vegades

senten que s’aprofiten que ells són els grans. Creuen que els nens només tenen

autoritat si es dirigeixen a  infants més petits; per tant els “grans” tenen aquesta

autoritat amb tots els de mitjans i amb tots els de petits. 

 Volen més rodes per jugar perquè amb la construcció del túnel en van perdre. La

solució que troben és: 
- Anar a un mecànic a demanar-los
- Notícia al butlletí
- Demanar-les als conductors dels autocars que ens les donin.

 No volem que se’n vagin les mestres de mitjans a muntar una altra escola.

 Volen  gelats  i  per  això  han  aconseguit  203  signatures  per  demanar  prendre

“corneto” al menjador.

 Volen millorar els ambients en:
- Cronos: més “playmobils”
- Fer tallers de Minecraft
- Que hi  hagi  més extraescolars.  Hi  ha nens/es  que creuen que ja  se’n

ofereixen moltes.
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- A Lamarr s’ha d’oferir i fer més propostes.
- Que funcionin les fotocopiadores. I que n’hi hagi més per imprimir.
- Més ordinadors i ipads per treballar.
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