COMUNITAT DE PETITS
15 DE JUNY DE 2017
Assistents: Arlet i Irian (construccions), Guillem (natura), Iris i Àlex (joc simbòlic), Alexia i
Aram (art), Alba i Miquel (fer i desfer), Inés i Roc (comunicació), Joan i Milo (llum i ombres).
Mestres: Míriam.

Avui fem l’últim consell d’infants de la comunitat de Petits. Acomiadem als
consellers que marxen a mitjans, i recordem que al setembre haurem de tornar a
escollir consellers.

Comencem el consell:

Teniu alguna aportació o cosa que vulgueu comentar?
Joan: M’encanta la muntanya del tub.
Alba: Vull un altre tobogan.
Alèxia: Alguna cosa per saltar.
Roc: Una cama elàstica que si ens caiem no ens fem mal.
Inés: Quan plogui com una caseta perquè no caigui tanta pluja.
L’Alèxia afegeix:
Alexia: Perquè no ens caiguin gotes al cap, podem posar un plàstic.
Roc: Una cabanya amb una animals que mengen arbres.
Joan: M’agradaria una màquina de fer joguines i una altre de fer tele.
Li contesta l’Alba
Alba: Una tele mentre dinem al menjador.
Irian: Un tobogan que baixi a la pista
L’Arlet li contesta a l’Irian.
Arlet: no podrem jugar a la pista.
L’Irian li respon.
Irian: Però curt, casi enganxat a la paret.
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Ensenyem als consellers quines coses s’han comprat pel jardí per al proper curs.
Tot queden encantats, però hi ha una cosa que alguns no saben ben be que es:
Aram: És un balancí que el que te més pes es posa a baix i el te menys pes es posa a dalt.
Què és el que més us ha agradat d’aquest curs?
Alba: que tinguin hockei els dijous
Roc: El consell d’infants i la visita a mitjans.
Joan: M’ha agradat que per dinar a vegades hi hagués polo
Irian: El túnel del jardí

Us agradaria comentar alguna cosa més?
Inés: M’agradaria que a mitjans hi hagués una altre osa com les que tenim a petits.
Contesta en Joan:
Joan: No, perquè sinó no serà mitjans

I així donem per tancat el curs i el consell d’infants

GRÀCIES
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