
Data: 12/12/18 

Hora: 11’30 

Ordre del dia: 

○ foto consellers Landart: fet 

○ endreça de l’Àgora i els sabaters: cal continuar recordant que les           

sabates s’han de canviar, les jaquetes s’han de penjar al penja- robes i             

no desar-les als calaixets, les motxilles han d’estar tancades. Podem          

fer cartells donant les instruccions. 

○ Gestió de l’espai de gaudim: ha millorat, ha anat bastant bé i ho             

mantindrem. 

○ El teatre dels mestres: ens ha agradat molt, ens ha servit per veure             

coses que no hem de fer. A alguns nens o nenes també voldríem fer              

representacions i musicals. Quan ens feu el teatre per Sant Jordi que            

no sigui el conte de sempre 

○ com us agradaria celebrar el 10è aniversari de l’escola, proposem:  

■ decorar amb globus,  

■ un pastís gegant, llaminadures,  

■ fer com una discoteca,  

■ llits elàstics,  

■ pica-pica,  

■ gelat el dia de la festa,  

■ Pintures de cara 

■ Un teatre dels nens i les nenes 

■ Fer una festa gegant 



■ Castells inflables 

■ Allargar el dia d’escola i que vinguin els pares i les mares i altres              

familiars 

■ Veure una peli 

○ Altres temes: 

■ Volem que torni la merceria (Gaudim) 

■ Hi ha nenes i nens que es queden amb gana i voldríem racions             

una mica més grans. Voldríem tenir dues llesquetes de pa. 

■ El menjar es repeteix i de vegades el que diu el menú no és el               

que hi ha. 

■ Hi ha qui demana tornar a pintar el carrer: encara està en obres             

i estan fent el nou accés al parc que segurament serà molt xulo. 

■ La gent corre molt per les escales i pot ser perillós pot ser             

hauriem de fer cartells, si els cartells no funcionen buscarem          

conseqüències que siguin senzilles però que ens ajudin. 

■ Es poden re-pintar les línies de la pista? 

■ Expliquem què és UNICEF i què vol dir el diploma que ens han             

entregat. 

 


