
ASSEMBLEA  D’INFANTS DE LA COMUNITAT DE GRANS

Dia: 30 de setembre de 2016

Durada: 1h

Assistència: 70% dels infants

Dirigida pels antics consellers

Temes que van tractar:

 Lavabos mixtes
 Ús de l’antiga pista
 Portar patins
 Gestió compartida de la pista
 Falta material al jardí
 Calaixos de missatges
 Respecte a les plantes i material en general
 Respecte en parlar
 Demanda d’un espai d’exposició
 Continuïtat del projecte del C/Cartagena
 Tema sabates
 Faltes de respecte ( xulangues).
 Costura

Van quedar pendents aquests punts :

 Pla de treball
 Poder portar llibres de casa
 Demanda de portar jocs de taula després de les vacances de 

nadal.

Van acordar :

 Posar una separació que ells mateixos farien per separar per sota 

els lavabos. Van comentar que per dalt no per qüestions de 
claustrofòbia. Demanaven molt respecte en aquest espai.

 Van comentar que hores d’ara es feia servir per l’escola de futbol, 

però no podia ser en altres horaris perquè hi havia un 
desplaçament extern a l’escola.

 Hi havia molt que feien aquesta demanada, però no van trobar la 

solució de com gestionar-ho o en quin espai guardar-los i el bon 
ús. Van recordar incidents de passats cursos.



 Es va parlar del dret a fer futbol i a jugar a d’altres coses. Van 

comentar que per això s’havia fet un horari d’ús de la pista. 
Demanaven compartir més espais sense futbol, força controvèrsia.
Algú va plantejar tenir molt en compte que també tenim companys 
més petits.

 Apreciaven que mancava material al jardí, però només demanaven

que l’escola posés patins i bicicletes al servei de tots. Algú va 
deduir que no es podia tenir aquest material perquè hauria de ser 
de diferents mides per diferents infants. No van fer altres 
demandes.

 Trobaven a faltar els calaixos de missatges de passats cursos. 

Recordaven amb enyorança i a l’hora recordaven que alguns 
havien quedat en desús, d’altres companys mai rebien res i 
d’altres feien un mal ús. No van trobar una solució, però s’ho 
rumiarien.

 Detectaven que feien un mal ús o no tenien cura del material. 

Insistien en que ells havien de fer-ho en el propi ambient i els 
compartits. Incidència especial en la pèrdua de les gomes.

 Insistien en saltar.se les normes de respecte quan hi ha converses 

o diàlegs.
 La demanda d’un espai d’exposició de les produccions era força 

compartir, però no trobaven el lloc. Proposaven l’espai C. 
Continuarien pensant on ubicar-la.

 Van demanar la continuïtat del projecte del carrer Cartagena. Els 

vam informar que faríem més intervencions durant aquest curs per 
tal d’estar tan satisfets com en el passat.

 Hi havia una queixa bastant extensa de la mandra de posar-se 

sabates a l’hora que veien la comoditat i la higiene de fer això. 
També insistien en que no quedaven ben recollides i les 
amagaven. Vam comentar que era una decisió d’escola.

 Es va verbalitzar que en moltes ocasions es verbalitzava que 

alguns nois incomodaven a un grupet de noies dient “xulangues”. 
Elles van verbalitzar que era una falta de respecte.

 No estaven conforme en que l’espai de costura s’hagués 

organitzat dilluns i dimarts pels mitjans i dimecres i dijous pels 
grans. Demanaven tornar a un horari més compartit. Vam 
comentar que es va decidir així per tal d’engrescar als mitjans en 
fer millor ús d’aquest espai.

Documentació gràfica feta pels infants

Es va fer el traspàs de càrrecs dels antics consellers als nous d’aquest 
curs.


