ORDRE DEL DIA
Els consellers ensenyen les seves llibretes “tonejades”, algunes estan molt boniques, altres
encara estan per fer o per acabar. Quan les tinguem totes farem una exposició per a que
tothom les puguin veure.
Els temes que han sortit al consell a proposta dels dirents ambients els hem agrupat de la
següent manera:
MIGDIA
● Ús del gimnàs al migdia
● Proposta de menjar; salsa soja, oli pel pa, proposen que els entrepans de les sortides
siguin d’un altre gust (sembla que sempre són del mateix)
● Alguns proposen de tenir més temps de futbol, aquest és un tema recurrent de cada
curs, en parlem i veiem que n’hi ha tres dies, solament queden dos dies per fer d’altres
coses i que la pista és aprofitada per pocs infants quan hi ha futbol,
MOVIMENT CONSCIENT
● Creuen que trobaran a faltar fer moviment conscient amb l’ambient, cal que en parlin a la
conversa que algun matí de 9 a 10 poden fer-ne en temps de grup.
COLÒNIES DE 6è
● Proposaven de canviar el lloc de colonias perquè els sembla que és poc viatge per a
acomiadar-se a 6è, però ja està reservat el lloc i no podem canviar ara.
● Proposem que intentin fer alguna activitat especial a part de les programades aquells
dies.
SORTIDES
● Mes excursions a la natura.
● Que els professors ens expliquen quines sortidas farem al llarg del curs o trimestre
ESPAIS EXTERIORS
● Parlem dels canvis del terrat i de la possibilitat de millorar-lo, per això surten la Berni i
l’Oscar com a voluntaris per a fer un buidat-ge de les propostes de millora que surtin als
diferents ambients.
● Parlem del jardi i expliquen que cal fer una actuació de millora en la muntanya i el tub, a
veure com ho podem fer, sembla que també tenen propostes noves, caldrà parlar-ne als
ambients
● Expliquen que les pilotes estan sempre poc inflades, caldria que alguns infants surtin
voluntaris per inflar les pilotes cada mes.
També hem parlat del seu paper protagonista quan proposen que es faci quelcom, ja que
s’hauran de responsabilitzar elles de fer quelcom i de vetllar pel manteniment i la cura del que
tinguin ( cal que s’inflin les pilotes, volem tenir..)
Cal reservar alguna estona de temps de grup per a parlar d’aquests temes i per a buscar la
manera de resoldre els diferents apartats.
Ens tornarem a trobar el 19-10-18 amb respostes a aquests temes.

