PRIMER CONSELL D’INFANTS

Assistents: Consellers de la comunitat de Grans: Cinto Martí i Irene Cubells i
Consellers de la comunitat de petits
Hora: 14:45
El Cinto i la Irene ens expliquen que han vingut els arquitectes per explicarnos que la policia tallarà el trànsit perquè no hi hagin cotxes i que hem de
donar idees per fer al carrer. Que els nens podem dir com volem que sigui
el tros de davant de l’escola de carrer Cartagena.
Pel carrer Cartagena els nostres consellers diuen:
Zambra i Iris: Un parc
Èlia: un hort a baix per poder-lo veure sempre
Gabriel i : Tobogan amb corbes
Martina i Alan: tobogan d’aigua
Dante: explica que el tobogan vol que caigui molta aigua
Milena: Tobogan molt llarg i amb corbes
Clàudia: una zona de gronxadors
Iris: un tobogan amb l’arc de Sant Martí.
Per l’escola volem:
L’escola ens ha agradat molt però trobem a faltar
Èlia, Martina i la Clàudia: volen la roda de gronxador d’abans.
Dante: una botiga de llaminadures i que les venguin gratis. i la Martina diu
una casa plena de llaminadures sense botiguer i gratis.
Dante: M’agrada la pista
Tots els consellers volen una: tirolina. La Èlia diu però que fer la tirolina serà
difícil perquè ha de ser molt curta o molt llarga, perquè si ocupa tot només
podrem tenir un joc
Tots volen la caseta, alguns la volen a fora al jardí i els altres la volen a
dintre.
Comencen a desfilar cap als ambients i ens quedem: Martina, la Lia,
el Dante, la Èlia i la Iris
A l’escola no necessitem contes però volem més contes

Dante: una guitarra elèctrica i un escenari, amb tots els instruments
Tots coincideixen en que : Ens agradaria pujar i baixar quan vulguem a
l’escenari del gimnàs.
Dante: una sala de boxa al jardí
Èlia: sala per ballar a dintre de l’escola i Dante diu millor discoteca. Als dos
els agrada molt ballar
Volem fer música al jardí.

