CONSELL D’INFANTS DE LA COMUNITAT DE MITJANS
Curs 2020-2021
REUNIÓ Nº 5
DIA: 14/04/21 a les 9:30h
ASSISTENTS:
-

LLUNA (GAUDIM)

-

ADRIÀ (BATECS)

-

ALEXIA (TRETZEVENTS)

-

ARIADNA (PITÀGORES)

-

IRIS (CHRONOS)

-

AIDA (MESTRA)

-

LOLA (ATLES)

PUNTS DEL DIA:
1. LLIT ELÀSTIC
La Lluna ens comparteix que una companya ha cedit a la comunitat un llit
elàstic i ens explica que hem de buscar el lloc i la manera de fer-lo servir
perquè no es trenqui i que ningú prengui mal.
Proposa que vagi rotant pels ambients tal com fem amb el material de l’àgora
cada dues setmanes. Cada ambient podria fer una llista on s’apuntin els
companys i companyes per parelles per poder fer-la servir durant algunes
estones. Aquelles parelles poden servir per ajuntar-nos amb companys/es de
l’ambient amb els que normalment no juguem i així conèixer-nos millor i
algun dia també poder jugar amb algun/a amic/ga més íntim/a.
La proposta sembla bé a la resta de conselleres.
L’Aida es compromet a portar la proposta a les mestres de la comunitat per
acabar de decidir el destí del llit elàstic. Surt la idea de crear unes normes
d’ús.

2. PROPOSTES DE MILLORA PEL JARDÍ
Volem millorar el jardí i per això volem conèixer l’opinió dels nens i nenes de
l’escola. Parlem de quines coses trobem a faltar al jardí i com valorem el
funcionament del jardí d’aquest curs on a cada ambient li toca un espai.
Els consellers expliquen que troben a faltar més vegetació. Parlem de la feina que
s’ha fet des de la Comissió de medi Ambient de posar plantes a les testeres noves.
Coincidim que han quedat precioses!
Agradava més poder voltar pel jardí i ajuntar-se amb companys i companyes
d’altres ambients, i a la vegada els consellers valoren que ara estan aprofitant
altres zones com ara la del sorral o la d’equilibris on abans no hi anaven.
Mirem unes fotografies de diferents estructures que podríem posar al jardí i
acordem que les penjarem a l’àgora perquè tothom les vegi. Decidim que per saber
la que més agrada farem una votació. Quedarem alguna estona de jardí per
preparar les fotos i numerar-les. Cada company/a podrà escollir una. Posarem una
urna per deixar els vots.
L’Iris comparteix que seria millor posar alguna estructura sense forma concreta on
es puguin fer diferents tipus de joc. Els consellers coincideixen que és una bona
idea. Compartirem tot això als ambients i recullirem les idees que sorgeixin per
millorar el temps al jardí.

