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Bon dia Conselleres i consellers de la comunitat de mitjans, 

 

Avui volem parlar: 

- Chronos: joguines del jardí, futbol 

- Atles: revistes de cavall fort, pàrquing per bicicletes i patinets i gronxador. 

- Batecs: volem seguir parlant del  jardí 

- Tretzevents: Personatges de l’ipad, del menjador, del jardí, cistell als armaris per 

posar les motxilles. 

- Gaudim: jaquetes als armaris. 

- Pitàgores: jardí, menjador (menú Nadal), tipi Àgora-respectem material , espirals 

de la llibreta.  

- Landart: menjador i jardí. 

 

Menjador: 

- Menú de Nadal: No volem cigrons, ens faria il·lusió  menjar patates de bossa  (xips). 

Els explico el motiu que ha fet que es tregui el pollastre amb prunes, els sembla 

adequat. 

- No fem tant soroll perquè si no després tenim mal de cap. Els explico que des de la 

comissió de l’espai del migdia està programada una paret per dividir l’espai en dos. 

Als consellers els sembla bé. 

- Sal i oli a les taules per poder-nos salar el menjar.  

- Podríem fer gelats un cop cada dos mesos. 

- Creuen que els monitors podrien anar dient que baixin el to als infants, però alguns 

diuen que no funciona perquè ja ho fan i no es soluciona perquè no els fan cas. No 

per què no fem cas, sinó perquè cal parlar alt per poder-se escoltar, ja que hi ha 

molt soroll. 

Jardí 

- Futbol: quan juguem el dimarts, i els grans acaben de dinar ens interrompen el joc 

i no ens deixen poder jugar. En canvi quan juguen ells (els grans) no ens respecten. 

Encara que els monitors els avisin no fan cas, i se situen al mig de la pista infants 
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que no volen jugar, i creuen que si es vol parlar cal que es situïn fora la pista o 

darrere la porteria. 

- Quan estem jugant a futbol i anem a marcar un gol ens xuten fort la pilota. 

- Es creu que si ells no poden respectar el nostre dia, quan als grans els toca futbol 

doncs que no  puguin jugar. 

- Els petits de vegades juguen a la pista i ens fan mal, ens treuen la pilota. 

- Seguim volent  una paret per escalar al jardí. 

- Seguim necessitant gronxadors al jardí. No entenem per què no s’han penjat encara 

les hamaques. 

- El gronxador de l’olivera no serveix i per tant creuen que s’ha de treure. 

- No és fàcil però s’hauria de respectar el dia de pilotes, el dia de petits per petits, el 

de mitjans per mitjans i el de grans per grans. 

- Amb petits i mitjans hi ha problemes amb els  dinosaures i animals. Creuen que han 

d’haver-hi més perquè no es generin conflictes. Els animals nous no s’han  de treure 

del sorral. 

Armaris:  

- Quan els infants  de patins i skates marxen han de mirar de no tirar jaquetes, és a 

dir els primers que surtin de l’escola han d’intentar no tirar les jaquetes. 

- Les jaquetes i les motxilles delimitades per ambients. 

- Proposem posar els noms als espais per poder deixar bé la motxilla. 

- Hi ha nens que tiren les motxilles perquè potser els queda al darrere.  

- Hi ha motxilles molt grans que no haurien de compartir i les motxilles petites es pot 

compartir. 

- Tema cistells: no caben en aquest tipus  d’armaris. 

- Hauríem que ser més respectuosos amb les motxilles dels altres 

Pàrquing de bicicletes  

- Si no s’hagués fet l’escola de petits, no tindríem aquest problema. 

- No ens agrada les bicis a fora perquè les poden robar.  

- Els explico que es farà un nou pàrquing de bicis a fora de l’escola i la veritat diuen 

que va molt bé perquè hi ha bicis que ocupen molt espai i en cal més. 

Ipad 
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- Tenim un joc que és de personatges i en tenim molt pocs però si es paga una mica 

des de l’escola, es podrà baixar nous personatges i animals. 

Respecte al material 

- Revista cavall Fort en necessitem molt però es trenquen.  

- Hi ha un conseller que apunta que es poden tenir Càmeres de vigilància, contractar 

més persones però no argument com es pot 

- Dues noies van anar pels ambients amb els llibres trencats perquè els companys 

siguin conscients i més responsables. 

- 4 nenes s’han ofert per ser responsables de llibres. 

-  Es creu que han de ser 2 nens per ambients que  

- Més llibres de dinosaures 

- Joguines a  l’escola no entenen per què les porten i a més es poden perdre i no es 

poden utilitzar.  

- Si han de portar joguines pel parc, no les han de treure de la motxilla, amb cap 

excusa. 

- Quan  es faci una proposta com per exemple a Gaudim i Landart cal que es reculli 

bé els ambients perquè sinó son els que queden més bruts. S’han de fer les 

propostes però sempre s’han de recollir. 

- Sofàs: molta gent es pugen i salten per allà. S’han de treure les sabates perquè si 

no s’embruten. 

- S’ha trencat, però no perquè s’ha usat molt, ja que és nou si no perquè descobrim 

que l’han trencat. Parlaré amb aquest infant perquè miri d’arreglar-ho aquest cap 

de setmana. 

 

Noa Padín Pujoldevall 

 

 

 

 

Barcelona,  15 de desembre  del 2017 
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