
Consell d’infants del 25 de gener de 2018  
 

Temes tractats:  

 

● Una proposta de la bústia, que ja havia sortit el curs passat és portar llibres de casa 

per llegir a l’escola, es proposa fer una petita biblioteca compartida entre els alumnes 

de cada ambient amb un registre dels llibres i dels seus propietaris. Diuen de fer un 

mes de prova a cada ambient i que els propis consellers s’ocuparan de fer el 

seguiment dels llibres. 

 

● Passa la Maria Jesús a les 10:00, ella hauria de plegar a les 9, però ha de quedar-se 

més estona per poder acabar de netejar allò que nenes i nens hem embrutat. Cal fer 

una reflexió sobre si cuidem i netegem nosaltres els nostres espais o si hauríem de 

fer-ho una mica més. 

 

● L’aigua de la dutxa sovint surt freda i surt poca pressió, de vegades tan poca que no 

ens permet ni dutxar-nos (a cuina tampoc hi ha aigua calenta per això els plats estan 

bruts) El consorci, que és qui ha d’arreglar-ho diu que fins a l’abril no podrà fer aquesta 

reparació. 

 

● Jardí: Propostes dels infants pel jardí: Més pilotes de futbol. Una nova caseta. 

Voluntaris per inflar pilotes, poder treure el mòbil de 11:00 a 11:30. Fer Just Dance als 

ambients un dia a la setmana o dos.    Respostes immediates, hi ha moltes pilotes, 

més de 30. Els de petits també demanen una nova caseta per a jugar. Les mestres de 

l’escola tenen molt clar que el mòbil no es podrà utilitzar.  

 

● Menjar.   Es fa reunió amb la Laura de cuina per a fer-li el traspàs dels temes 

següents:  Pensen que hi ha molta patata. La salsa soja decidir a grans tres plats per a 

completar amb salsa de soja, proposen que els entrepans de les sortides siguin d’un 

altre gust (sembla que sempre són del mateix) Menú sortides: Els gustos dels 

entrepans que han proposat els infants per les sortides són: pollastre arrebossat, pernil 

i formatge.  

Proposen que alguns entrepans no tinguin pa amb tomàquet, es fa recordatori 

normativa menjador ambient i butlletí ja que allà els pares poden dir si volen que facin 

entrepans als seus fills amb o sense tomàquet. Pastanagues a tires enlloc de 

rodanxes. I  pensen que hi ha d’haver 3 croquetes per persona, així serà. 

 

● La Laura ens proposa recuperar els tallers que feia l’any passat, però amb un format 

diferent, ens passarà una proposta pensant que podria ser en forma de Caixa dels 

cuiners del món.   

 

● Carnaval: El tema comú és personatges històrics i cada comunitat triarà una consigna.  

 


