
Data: 24-10-18 

Hora: 11’30 

Assistents: 

Ordre del dia: 

○ Fer les fotos dels consellers per parelles i en grup: fet 

○ Consellers convocats a plantar plantes aromàtiques 

○ Gestió de l’espai de gaudim:  

■ Posar un màxim de nens a cada taula. A les taules petites màxim 6 

persones, la taula de fusters màxim 8 persones. 

■ Si està molt ple no entrem perquè la Neus no ens podrà acompanyar 

com ens agrada. 

○ la lectura: la lectura es fa en tornar del jardí dins dels ambients. Ens hem 

d’imaginar que estem en una biblioteca i per tant ha d’haver-hi calma i 

tranquil·litat. 

○ l’ordre dels espais:  

■ No deixem les jaquetes als calaixets perquè tenim penja-robes ( 

només Chronos i Altes ho poden fer) 

■ Els tuppers es guarden dins de la motxilla 

■ Els consellers ho parlaran a les converses i els consellers sortiran a 

mirar si està endreçat, si no ho està ho diran a l’ambient per poder-ho 

solucionar. 

■ Les crocks han d’estar ben posades al seu lloc. 

■ Hem de cuidar el material de tots, si veiem papers, llapis, gomes o 

altres materials a terra ho hem de recollir. 

● els pufs: estaran a batecs perquè no tenen catifeta ni coixins per fer la lectura. 

○ altres temes: 

○ Jardí: 



■ Llista de desitjos pel jardí: voldrien tenir gronxadors als jardí, taula 

ping-pong, un laberint, un tobogan d’espiral amb tub, una tirolina, una 

ruleta, llits elàstics,  ens agradaria que una de les zones del jardí 

tingués gespa. 

■ Falten pales per al sorral i ens agradaria tenir carretons, també 

trobem a faltar més animals, dinosaures… 

■ Podem posar propostes al jardí i que comptin a l’itinerari (ho 

resoldrem en el proper Consell d’Infants) 

○ Comunitat: 

■ Al proper Consell d’infants cal parlar de si volem o no decorar les 

Àgores. 

■ Troben a faltar la botigueta de l’Àgora 

■ L’Àgora hauria de ser l’espai tranquil de la comunitat de mitjans. 

■ Passen moltes coses dins els lavabos, com llençar llibres i motxilles 

dins el lavabo. Els consellers ho explicaran a les converses, és 

important que entre tots ens respectem. 

■ Demanen ampliar l’horari de costura i tenir més estones per obrir 

l’espai de problemes. 

■ Cal endreçar els llibres tant de l’Àgora com dels ambients, no estem 

tractant els llibres massa bé. 

■ Hi ha moltes queixes pel soroll que hi ha al menjador, cal que entre 

tots baixem el volum. 

■ Ens hem trobat papers en blanc o amb insults als calaixets i no ens 

sembla correcte 

■ Estan desapareixent les pinces amb els noms dels ambients, no són 

joguines.  

■ Algunes persones han demanat propostes una mica més difícils. 



■ Cal parlar als ambients de què volem fer amb les fades. 

■ Les maquinetes de Pitàgores han desaparegut i molts llapis també, 

quan anem a fer propostes només ens cal agafar l’itinerari, ja que a 

tots les ambients hi ha gomes i llapis. 

○ Menjador: 

■ Voldríem una mica més de sal i oli a l’hora de dinar, i poder triar cada 

comunitat un dia al mes el menú. 

○ Per als mestres: 

■ Volen que els mestres fem més obres de teatre 

 


