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CONSELL D’INFANTS. 

 

COMUNITAT DE PETITS _______________________ ACTA 1. 14/12/18 

 

 

Donem la benvinguda a tots els consellers que s’estrenen aquest curs. 

Ens presentem: 

 

Natura Joc simbòlic Art Llum i ombres 

Sergi C i Chloe  Blanca i Martina Pau G i Milena B Ona i Raúl 

Comunicació Construccions Fer i desfer  

Iria C i Indi Alex i León Guillem C i Lidia M  

 

 

Sabem que vol dir ser conseller o consellera? 

 

- Venim a parlar de coses importants 

- A vegades prenen decisions 

- Desprès hem d’explicar a l’ambient tot el que hem parlat 

- Fem reunions 

- Bevem aigua 

 

És un càrrec important ja que representem a tots els nostres companys i 

companyes de l’ambient. Les decisions que prenem no son només 

nostres, sinó també de la resta de nens i nenes del nostre ambient.  
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Com penseu que podem saber totes les coses que els nostres companys 

volen que parlem al consell d’infants? 

- Preguntant 

- I desprès ho hem d’apuntar per a que no s’oblidi 

- Els hi hem d’explicar 

 

I on ho podem apuntar? Que us sembla si decorem una llibreta de 

consellers? 

- Si!!!!! 

- Però ens la podem emportar a casa? 

- No, perquè és dels consellers, hi ha d’estar a l’ambient.  

- Però només la podrem escriure els consellers. 

I la haurem de portar a tots els consells d’infants que fem.  

          

          

 

(Agafem 7 llibres i les comencem a decorar) 
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Avui en el nostre primer consell d’infants tenim un tema molt important 

a parlar. Aquest any és el 10è aniversari de l’escola. Sabeu que vol dir? 

- Que te 10 anys 

 

I ens agradaria que ens digueu com voleu que fem la festa per celebrar 

aquest aniversari de tots: 

- Volem que hi hagi globus 

- Enganxines 

- Maquillar cares 

- Purpurina 

- Lletres per “escrivim” 

- I també xocolata 

- I “xuxes” 

- I moltes cançons 

- Volem una festa de l’espuma.  

- I també volem una fira a l’escola 

- Un castell per saltar, d’aquests d’aire amb un tobogan.  

- Posarem el castell a la pista 

 

Tenim molta gana, i no hem acabat de decorar les llibretes, així que el 

proper acabarem. Marxem a dinar. 
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