COMUNITAT DE PETITS
CONSELL D’INFANTS

26 de gener del 2018

Nº Consell del curs 2017-2018: Nº2

Assistents: Abril i Lia(construccions), Greta(natura), Roger i Maia V(joc
simbòlic), Lola i Lucas(art), Leo i Dani(fer i desfer), Roc i Nao (comunicació),
Arlet i Roc (llum i ombres). Mestres: Míriam
__________________________________________________________
Avui és la nostra segona trobada, i ens reunim perquè com a consellers hem de
prendre i decidir una cosa molt important.
S’acosta el carnestoltes i la comunitat de petits tenim un encàrrec important, hem
de decidir una de les consignes de la setmana del carnestoltes.
Alguna ambients han parlat força a l’ambient amb la resta de companys i
companyes, d’altres en canvi no ho han parlat tant però es veuen encoratjats per
decidir en nom del seus companys i companyes.

Primer parlem al voltant del carnestoltes:

-

Queda poc per a que arribi el carnestoltes, i per passar-nos-ho super bé!

Lola: I si venim amb pijama?
Nao: Ja vam venir una vegada, i va ser molt divertit.
Miriam: Aquesta consigna és molt adient, però el dimecres, decideixen la consigna
els consellers de la comunitat de mitjans, i aquests ja han decidit que aquest dia
vinguem amb pijama i amb un pentinat esborrajat.
Roger: També podríem venir despentinats, bueno, millor amb un barret.
Arlet: A mi m’agradaria venir amb la cara pintada i els cabells pintants.
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Leo: Si, amb els cabells pintants és una bona idea.
Roc: Seria divertit venir amb els mitjons a les orelles.
Maia: Jo tinc una disfressa molt “guay”
Arlet: Però la disfressa la portem un dia.
Miriam: És veritat la disfressa, la portem l’últim dia, que és el divendres de carnaval.
Aquest any el tema serà la FANTASIA.

Què us sembla si fem votacions i cadascú indica que li agradaria més i el que tingui
més volts decidim que sigui l’escollit?

Fem el recompte de vots:
-

Venir amb un Barret: Lucas, Maia, Roc, Roger.

-

Venir amb els mitjons a les orelles: Roc

-

Venir amb els cabells pintats: Leo

-

Venir amb la cara pintada: Lia, Dani, Lola, Nao, Arlet, Abril, Greta.

És el moment de fer el recompte de vots:
-

Venir amb un Barret: 4

-

Venir amb els mitjons a les orelles: 1

-

Venir amb els cabells pintats: 1

-

Venir amb la cara pintada: 7

Per tant, el dimarts la primera consigna serà....

VENIR A L’ESCOLA AMB LA CARA PINTADA
Leo: I si algú es vol pintar els cabells, també.
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