CONSELL D’INFANTS DE LA COMUNITAT DE GRANS
Curs 2020-2021
REUNIÓ Nº 6
DIA: 27 d’abril del 2020 a les 9h
ASSISTENTS:
- Kudell Peral
- Simone Deschemps
- Sylvia Rodeiro
- Júlia Miras
- Aiko
- Bruno Torres
- Marina Miró
- Ona Lozano
- Judit
- Eli (mestra pràctiques)
- Marié (mestra)
PUNTS DEL DIA:
- Les mestres en pràctiques Judit i Eli. Han rebut les respostes dels
diferents formularis que van fer cada ambient demanant quins jocs
voldrien tenir a les estones de migdia.
Prepararan una carpeta de material per cada ambient amb material de
sopa de lletres, sudokus, fulls dibuixar, laberints, encreuats, etc.
També tindran jocs de taula, parlem dels jocs que tindrà cada ambient,
tenint en compte el que cada ambient va demanar. Alguns jocs com el
kalaha el faran de manera manual. La Judit i l’Eli pasaran pels
ambients per ajudar a construir els jocs.
Volen tenir tot el material per aquest divendres. Faran una caixa per
poder posar tots els jocs per fer servir només durant l’espai de migdia.
Quan fem canvi d’ambient l’haurem de portar amb el grup.
Normes d’ús de les caixes de migdia:

● Aquest material només es pot fer servir durant el migdia a l’ambient. La
caixa estarà en un espai reservat.
● Abans de fer servir el material la taula ha d’estar neta, els infants han
acabat de dinar i tenen les mans netes.
● Material per un curs (si es perd o es fa un mal ús no es repondrà).
● Recollir el material quan els monitors ens avisin que hem de baixar al
jardí i tornar a la caixa els jocs quan hem acabat de jugar.
- Als lavabos de grans hi ha una porta que no es pot tancar, i alguns
vàters que no funciona la cisterna. La Marié li comenta al Candido.
- Pendent
Parlar de les millores del jardí.

