Data: 27 de Maig
Assitents: Rita, Alay, Martina, Novak, Blau, Jan, Alessandro, Ayla, Pau, Mica, Nora, Aisha, Elliott, Alba
Temes tractats:
Valoracions sortides i festes:
-

Repetiríem el festival de cinema

-

Ens ha agradat visitar el nou parc.

-

Acaba’t la sopa, ha sigut avorrida i feia una mica de por.

-

La sortida dels pingüins no encaixava molt amb els de 3r.

-

Més castanyes i panellets

-

Més xocolata a la mona

-

La jornada ha anat molt bé i tots hem vist contes en 3 espais.

Conflictes de pilota:
-

amb més pilotes passarien més conflictes i més accidents

-

No tenim solucions

Actuacions festa d’estiu:
-

Pot ser 2 grups de pitàgores volen fer actuació.

Mànega de rec:
-

de moment seguirem amb regadores i a principi del curs vinent decidim.

WC:
Tenim un problema amb l’ús del lavabo i el paper, ja que se n’ha fet un mal ús i la Merche ha hagut de recollir
l’aigua, fet injust, ja que qui ho hauria d’haver recollit són els que ho han fet. Pensem que qui ho fa, ho fa per
fer-se el graciós. Proposem:
-

parlar a les converses que tot el que llencem al Wc acaba al mar.

-

Es proposa fer un conte per poder-ho explicar a petits.

-

L’Alba farà notícia al butlletí explicant que hem parlat del que va passar al Wc i això ens ha fet pensar
en que tot va a parar al mar, ho acompanyarà amb imatges d’animals per tal de sensibilitzar la
Comunitat Educativa. Consell del dia, trencar els packs de llaunes encara que ho posem a reciclar.

Arreglar la font del jardí perquè no funciona: proposem fer nosaltres el mail
“Hola:

Som el Consell d’Infants de Mitjans de l’Escola dels Encants, fa temps que la font de la pista no funciona, ha
començat la calor i pensem que és important poder veure aigua i evitar que es facin cues, és per això que us
demanem que la vingueu a arreglar el més aviat millor. Atentament, Consell d’infants de Mitjans i Alba, cap
d’estudis.”
Parc de la Canòpia: proposem fer escrit.
“Hola: Som el Consell d’Infants de Mitjans de l’Escola dels Encants i ens agradaria saber si és possible obrir el
parc a les 8’30 per tenir una estona per jugar abans d’entrar a l’escola. “ Ajuntament.
Llibretes:
Fulls de la llibreta més gruixuts: reflexionem al voltant de la proposta i valorem que primer cal parlar als
ambients de com utilitzem les llibretes:
-

Cuidar-les

-

Desar-les al calaix tancades

-

No tirar-les a terra

-

No jugar amb elles

Altres temes:
●

Volem més estona de música i ens agradaria tocar més instruments.

●

Volem més estona de moviment conscient: cal respectar més el que demana el mestre i seguir les
orientacions per poder fer totes les activitats previstes, com a Consellers hem de dir als companys que
han de col·laborar per tal que la sessió de Moviment Conscient funcioni millor.

●

Calaixets: és important que cadascú tingui en seu.

●

Recordar que és important que cada família vagi mirant si tenen objectes perduts.

●

Els infants demanen sal i oli a les taules a l’hora de menjador.

