CONSELL D’INFANTS COMUNITAT DE MITJANS
03/05/2017
ORDRE DEL DIA
- Jardí
- Endreça i cura
- Visites comunitat P.5//3r
1. COM PODEM MILLORAR EL JARDÍ?
Parlem de la proposta de fer un dia RODES a la pista
Què passa amb els nens que no tenen o no el porten?
- Els que el portin patins i no els facin servir els poden fer servir.
- Un conseller diu que portava l’skate i els altres l’utilitzaven
- L’altre comenta que s’ha de demanar permís per fer-lo servir.
- Creuen que ningú el deixaran per por que es trenqui. En canvi si el trenco jo
m’afecta menys.
- Hi ha skate que no tenen nom si estan tots ocupats a qui li demana??
- Abans l’escola en tenia i això anava bé. Uns diuen que no que només era unes bicis
“cutres”.
- És important posar el nom al patí o patinet.
- Proposem fer un espai per els que volem que no s’agafin però ens sorgeix el dubte
de: I si no hi ha lloc? Ens haurem d’aguantar?
- Necessitem construir un altre pàrquing? No és pot per falta d’espai sinó es que es
fa un altra pis a sobre.
- Podríem portar patins/ patinets/skate,... que ja no fem servir per deixar-los a
l’escola. Podem informar a través del butlletí o a través de cartells.
- Ells volen fer els cartelles (Salma, Guim, Iunia, Ixam, Danil i Emma)
- Repartir els fulletons (Ona, Luca, Max, Anaïs, Roc, Jade, Salma, Milo, Biel, Iunia,
Emma)
- Escriu al butlletí la notícia la Rita, Max i Roc.
- A l’ambient de Gaudim hem fet llista de possibles jocs:
Pataflash, Monopoly, Karuba, Cluedo, Catan, Jungle Speech safari i El primer de la
classe.
El Monopoly és molt llarg i no creiem que acabem. Les fitxes són petites i els
bitllets poden marxar volant.
Es poden posar a la taula amb unes estovalles. I es pot posar una carpa/tenda de
campanya per protegir l’espai de la taula. Però tot i així ho portrem a les
converses per parlar-ho millor
- Per què no s’anul·la el futbol si total hi ha extraescolars d futbol? No volem que
s’ocupi la pista només amb futbol.
- Seguim demanant un llit elàstic.
- I volem gronxadors!!
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Propostes que porten els consellers:
- Un conseller vol un taller de Minecraft. Per què és de crear i s’aprèn molt.
-

Una consellera ens aporta: Volen que al menjador hi hagi safates. A molts del
consellers els agradaria , a tres consellers no els agradaria. Si es fes per safata que
anéssim per ambients per no generar cues.

2. QUÈ US SEMBLA L’ORDRE DEL PASSADÍS DE MITJANS? CAL FER ALGUNA
ACTUACIÓ PER MILLORAR?
- Conseller ambient Ictineu: Jo no passaria res nou. Si es perd els nens que s’ho han
emportat quan mirin que no hi ha res ho tornaran.
- No es pot renyar a tots per culpa d’uns pocs.
- Consellera ambient Ictineu: amb el material que tenim podem utilitzar-ho bé i
cuidar-ho bé.
- Conseller ambient Lamarr: Als armaris dels extintors amaguen els bitllets, i
amaguen lego perquè no es trobi. Saben que les mestres no els obren mai.
- Consellera ambient Atles: quan trobem la botiga desendreçada sempre la recollim.
- Consellera ambient Cronos: Vam escriure un cartell que demanaven que els que
juguin a la botigueta l’endrecin.
- Conseller ambient Tretzevents: creu que les mestres som les encarregades de
marcar-los perquè creu que els nens de l’ambient no els faran tan de cas a ells.
Per manca de temps no podem abordar el punt tres de l’ordre del dia, però ho farem en
una altra Consell més endavant.
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