CONSELL D’INFANTS
EL CARRER CARTAGENA
Ens va agradar molt el que vam fer el desembre al carrer,
però ens va faltar temps per jugar, i per investigar. Per això
proposem fer-ho tres vegades més, amb nova gent que
prepari jocs i pistes. Volem tornar a jugar i a investigar
Han canviat coses al carrer, ja no hi ha cotxes aparcats ni es
pot circular.
Veiem dos problemes al carrer, cauen les branques dels
arbres i això és perillós i falta neteja.
Ara dediquem una setmana a recollir per ambients quines
coses volem transformar i fer al carrer per deixar-lo més
bonic, útil i divertit. Farem un llistat per ambients i dijous
vinent ajuntarem les propostes pera poder triar les que ens
semblin més interessants. Discutim qui te dret a votar.
Pensem que han de poder votar infants, mestres i
treballadors de l’escola i mares i pares.
L’ORDRE I L’ENDREÇA
Tenim un problema important ja que no hi ha prou ordre ni
neteja i ho veiem. Els consellers de cosmos, taller, bios i
disseny diuen que els infants d’altres ambients deixen
desendreçats els seus ambients i que ells han d’endreçar-lo.
Els de temps moderns pensen que al seu ambient no tenen
aquest problema.
El problema és més important quan parlem d’espais comuns,
passadissos i penjadors.
Demanem qui es considera endreçat amb les coses de
l’escola i dels companys (tots), qui creu que hi ha companys
que no són endreçats ni amb les seves coses, ni amb les
comuns ni amb les dels altres. Hem pensat fer aquestes
preguntes a la conversa, per veure que opinen els companys.

Els consellers pensen que reconèixer l’errada és el primer
pas per a ser conscient i per a poder millorar.
També creuen que cal que tothom (petits i grans) s’impliquin
en posar límits als companys que no són prou curosos amb
les coses dels altres i comuns.
NECESSITEM MILLORAR L’ORDRE I LA CURA DELS MATERIALS,
ÉS NOSTRE, ÉS CAR I ÉS DE TOTS.

