
CONSELL D’INFANTS DE LA COMUNITAT DE GRANS
Curs 2022-2023

REUNIÓ Nº2
DIA: 24/11/22

ASSISTENTS:
● Mar Caracuel, Aran Serrano
● Guillem Oliva, Sirine Soufi
● Sara Tabbiz, Eric Castelló
● Saul Blanc, Nishka Hans
● Miquel Botran, Alba Brajones
● Joan Ballester, Maya Reis
● Geornis Michelle, Bilal Benmbarka
● Paula Ferreiro (mestra)

PUNTS DEL DIA:
● Revisió de les propostes de millorar de neteja  i  cura del material de jardí a grans
● Menjador
● Torn Obert de Paraula

TEMES TRACTATS I ACORDS:

1. Revisió acords Jardí i material
ACORDS ANTERIOR:

● Parlem de com és d'important ser conseller i reflexionem sobre els pactes que es
van adquirir i si els hem complert o no. Prenem consciència dels nous pactes que
prenem:

●
● Alba s'ofereix a passar pels ambients a explicar la feina que van fer el curs passat i

conscienciar. Creamat parlarà amb en Julio per demanar-li ajuda perquè pugui
funcionar. Ho faran pel proper consell d'infants.

● L'Aran s'ofereix personalment per poder anar un cop al mes a revisar la sorra de la
font i avisar-me si està en males condicions. La Nora s'ofereix a ajudar-lo.

● Bilal, Eric i Guillem aniran a petits a afirmar la importància que la sorra no estigui a
la pista per a poder jugar a esports sense risc.

● Sirine, Geornis i Sara aniran a mitjans a afirmar la importància que la sorra no
estigui a la pista per a poder jugar a esports sense risc.

● L'últim divendres de cada mes es farà neteja profunda de l'ambient i de l'àgora.
● Ja s'ha tancat el pressupost de la nova biblioteca, demanem que l'arquitecte pugui

venir al proper consell d'infants a explicar-nos quins són els següents passos.
● Parlem de què passa amb els puffs. Bios i Cosmos detallen que ells han vist infants

jugant a fer baralles amb les fundes. Decidim ajudar-nos entre nosaltres per veure si els
podem continuar tenint a l'Àgora o si han de tornar a l'espai C.



Migdia

● Laura demana qui pot fer una notícia pel butlletí sobre la reunió i dos infants s'han
ofert. Guillem O. i Mar C. Decideixen que ho tindrem publicat per dijous vinent.

● A Creamat volen saber si la truita porta ou de veritat perquè està rara. La Laura ens
declara que a les cuines grans normalment fan servir huevina, però a l'escola tenim un
protocol per fer les truites al forn, però això ens permet fer servir ous de veritat. Potser la
noten rara perquè la fan al forn.

● Demanen truita de patata i ceba sense verdures. La Laura ens afirma que en
aquest cas, de primer hem de tenir verdures. Pactem que al desembre un dia farem
crema de verdures, amanida i truita de patates amb ceba. Els infants queden contents.

● Les hamburgueses els hi semblen dures i la Laura declara que no es poden deixar
crues i que a més cal guardar-lo en calent i això fa que no quedi tan tendre. A part, no
estan fregides i parlem del poc saludable que són els fregits.

● Demanen poder tenir sal a l'ambient i poder ficar-la al gust. Ens conta que no es
pot, però demanarem al Jordi que pugui ficar més sal el menjar. La Nishka vol parlar
pels vegetarians del seu ambient, conta que als seus menús la sal tampoc no és
suficient i també queda sosa.

● A Creamat volen saber per què el menjar porta espècies, la Laura diu que és per
tenir gust i perquè les herbes tenen propietats medicinals.

● Un infant pregunta per si l'empresa continuarà a l'escola, que a mitjans ell ja va
sentir a dir que potser Vatua Marxa. Diem què és un concurs públic i com funciona a
l'escola pública.

● Votem si avancem el menú un dia per a no tenir tant de malbaratament respecte a
altres anys perquè l'últim dia fem el tió amb torrons, polvorons i neules i ens sobra molt
de menjar.

● A Taller demanen pollastre arrebossat per l'últim dia i el tindrem l'últim dia com a
opció per a escollir.

● Demanen, per un altre dia, l'hamburguesa de pa tipus americana i la Laura els hi
farà un dia de sorpresa. Així i tot, caldrà menjar amanida o verdures per tenir un plat
equilibrat.

● La Laura ens fa un regal a la comunitat de grans. Es tracta d'un calendari sobre
l'Slow food.

Torn de Paraula

● Creamat ja s'ha decidit sobre el futbol. Proposen fer uns nous horaris de jardí i
modificar les activitats. Ho parlarem dimarts a coordinació i s'implantarà la següent
setmana.

● Disseny pregunta si tindrem l'estructura de l'arbre i la biblioteca abans d'acabar i
pactem cridar l'arquitecte perquè ens pugui resoldre els dubtes.

● Els ambients han fet propostes de llibres i la Paula compartirà una carpeta Drive
per apuntar-los. Pactem fer uns 10 llibres per ambients que fan uns 70 llibres nous a la
comunitat.


