CONSELL D’INFANTS COMUNITAT DE GRANS

23-2-2018

Comencem amb els papers de l’urna d’idees i seguim amb propostes d’ambients
1-Fer una avaluació dels mestres que tenim. Dir les coses de profesor@s que ens agraden i
que poden millorar o que no ens agraden. Fer-ho per ambients i no oblidar-nos dels que no
son tut@rs. També recollir-ho per escrit fent un petit informe.
2- Algú ha apuntat deixar de tenir populars, els consellers pensem que ser popular o no serho no és un problema, el que cal tant si ets popular com si no n’ets és ser respectuós.
3- Demanen Salsa Carbonara i de soja algun dia per dinar
4- Les recomanacions de llibres s’han de ficar a la fusta que hi ha al fons a l’Àgora.
Un nen amaga els papers dels llibres, cal que tots estiguem atents i que a Bios se li
insisteixi que aquells papers són dels nens i importants.
5- Hem de cuidar els espais comuns de l’escola. A tots ens agrada tenir molts materials,
tenir els espais nets i cuidats i que tot estigui en ordre, però no tothom cuida els objectes i
espais comuns o dels altres. Per molt poques persones estem tots perjudicats. Ens hem de
fer còmplices per ajudar a que això no passi; advertir a qui fa mal ús, impedir que ho faci,
avisar a un adult, endreçar o netejar allò malmès.
6- Demanen que es pugin portar cartes de “Màgic”
En horari escolar no es poden portar, l’escola es per aprendre
El problema és que no som prou responsables, quan les persones podien portar les cartes
per l’hora de menjador es van robar algunes, també les persones les utilitzaven a hores que
no es podia i d’amagat.
Els consellers no trobem cap solució , per tant demanem que les persones que han escrit la
carta sobre les màgic ens portin un altre carta proposant la solució.

