
 

 
 
 

Consell d’infants de la Comunitat de Mitjans 
 

Data: 8 de novembre de 2019 

Assistents: Aran i Mar, Gàlia i Joan, Teresa i David, Erik i Lena, Aroa i Víctor, Wanda i Biel, Èlia i Tobia 

Temes a tractar: 
- millorar d’escola  

- Fer propostes per millorar 

- Portar preguntes i intentar resoldre-les 

- Buscar solucions als problemes 

- Ajudar als infants de la comunitat 

- Elaborar unes normes de convivència 

Temes que porten:  
Tretzevents: Halloween o castanyada? Volen que convisquin les dues. Fer més costura. Volen sucre al               

iogurt. Volen menjar sushi. Els dies que al migdia hi ha pizza, volen els talls més grans. Xocolata de postres.                    

Volen gronxadors al jardí. Volem fer jocs d’aigua. Una proposta de bàdminton al migdia. Dues colònies per                 

curs.  Les sortides amb transport públic. 

Landart: Volem dinar més d’hora. Gronxadors al jardí. Caseta de fusta més gran. Caseta del tobogan més                  

alta. Comenten que no s’entenen algunes de les propostes. Més jocs de taules per l’espai de pati. Pilotes i                   

raquetes pel jardí. 

Pitàgores:  Baldufes i blade blaids i pistes. Més porteries.  Els dies festius volem sucs per dinar. 

Gaudim: gronxadors. Tobogan de tubs. Una caseta del bosc a mitjans. Halloween/castanyada. Dinar més              

d’hora. Gronxadors dels grans al jardí. Dos dies a la setmana en pijama. Una muntanya de coixins a l’Àgora.                   

Dues dianes amb fletxes de ventosa.  Una cova de fusta al pati. 

Chronos: un tobogan nou més gran. Iogurt amb mel. Les propostes per 1r. i 2n. de l’ambient d’Atles siguin                   

més senzilles. Més dies de costura. Taula de costura més gran. Taula per pintar més gran a Landart.                  

Instruccions pel Trígonos. Que no tinguin gimnàs els dies de futbol a l’espai migdia. Més pilotes de futbol                  

inflades al migdia.  Que tinguem més material al gimnàs a l’espai migdia.  Dinar a l’ambient. 

Atles: gronxadors. Conscienciar del mal ús dels llapis i retoladors dels ambients. Iogurt amb sucre o mel.                 

Posar un gira gira al jardí. Més gelats. Més còmics a l’ambient. Més dies de pilotes i fer handbol a l’espai de                      

migdia. Més túnels. Fer més castellà. Allargar el jardí. Conscienciar del mal ús del paper. Fer robòtica.                 

Menjar fruita després de dinar. Sopa de galets més sovint. Més dies d’investigació. Més colònies durant el                 

curs.  No bròquil.  

 

  


