Consell d’Infants

Àgora


Volem més puf, perquè estem molt còmodes i ens en calen més.



Que no es llencin les jaquetes i les motxilles a terra . Directament que es pengin bé.
És un lio els penja-robes .

Carnaval:


Ens volem disfressar del que vulguem.



Volem anar amb pijama i amb sabatilles



Vull que ja que anem amb pijama, puguem dormir a l’escola.



Pentinat “esbogerrat”.
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Decidim que si cap comunitat escull pentinat volem unificar i que la nostra consigna
sigui pijama, sabatilles i amb pentinat “esbogerrat”



Ens agradaria que el dia que anem disfressat poguéssim fer com un festival i ballar.

Dinar a l’escola


Si algun nen no li agrada el menjar, els monitors els fan menjar una mica més, però
quan ells no miren ho llencen i diuen que ja han menjat tot. Em sento malament.



Hi ha gent al món que no té menjar i ens hem d’esforçar.



Més dies de gelats per exemple 1 cop al mes, excepte l’hivern.



S’ha de col·locar JA la paret, estaríem més tranquils. Quan van anar d’excursió la
meitat de la comunitat, al menjador estàvem molt a gust i més tranquils.



Volen seure tots els amics, per tant proposen ajuntar dues taules juntes.



Ens agradaria tenir Sushi, creps, “burguer” amb patates i “Ketchup” comprat,
“tacos”, “rollitos” de primavera, “natxos”, macarrons amb salsa de tomàquet i
formatge. Llibrets (carn arrebossada farcida) i pollastre arrebossat més dies durant
el curs.



volem més pa, com a mínim dues llesques.



Tot i que els nens reserven lloc els monitors diuen que no es pot.



Cal comprar més plats i gots, o intentar cuidar-los millor.

Jardí:


Paret per poder escalar.



La paret que ens han posat no ens va bé perquè no tenim “córner”, fora, ni font.



Proposo que tinguem 4 porteries, però millor al setembre, quan ens treguin la paret.



Volem tenir el pàrquing per deixar les bicis.



No volen dia de rodes, no la troben a faltar.



Volem gronxadors, amb cadena i seient. Gronxador de tota la vida.



Volem sempre les hamaques, perquè les posen 1 dia i després ja no.



Ha d’haver un mestres amb rellotge per tal de posar horaris i que sigui el temps
igual per tots, sinó la cua és molt llarga de nens i nenes.



Quan juguem a futbol, a l’espai del migdia, que l’àrbitre tingui targetes groga i
vermella



Que no es trenqui el material, perquè posem coses xules i no les cuidem



Volem l’hamaca taronja ja que no l’hem vist més.
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Consellers de la comunitat de mitjans i Noa Padín Pujoldevall

Barcelona, 22 de gener del 2018
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