
ASSEMBLEA   D’ESCOLA 

DATA: DIJOUS 3 DE DESEMBRE DE 2020 

LLOC: Menjador 

ASSISTENTS: Anna Gay, Anna Pérez, Estel (P3), Greta (P3), Gal·la (P4), Uma 

(P5), Catherine (2n), Roger (2n), Sixte (6è), Jordi (6è), Maisa (4t), Daniel (4t), 

Olau (1r). Leo (1r) 

1. Respostes a les propostes de l’assemblea anterior: 

- Ja s’ha parlat amb els alumnes de 1r, 3r i 4t per solucionar el 

conflicte i sembla que de moment ha millorat. 

- Disfresses de la classe de 1r, ho han parlat amb la tutora. 

- El taronger ja s’ha posat. 

- Els gronxadors o tobogans s’han demanat a l’ajuntament i o 

l’ajuntament i/o l’AFA ens posaran alguna cosa al pati. 

- Els alumnes de 2n van demanar una tirolina al pati i no pot ser 

perquè és perillós. 

- Els de 2n van demanar cotxes petits pel pati i es proposa que 

ho demanin a la carta als reis. 

- Els alumnes van demanar una bibliopati i els mestres estan 

mirant la manera de fer-ho. 

- La guerra d’aigua en tornarem a parlar abans de l’estiu. 

- Els enigmes que es van demanar ja s’han començat a fer. 

- Es va demanar arreglar la caseta de fusta i posar-hi gespa i la 

comissió d’ambientació ja ho ha començat a fer. 

- L’hort i la bassa també s’està començant a fer. 

- Els de 5è i 6è van demanar tenir típex i la seva tutora va dir 

que de no li semblava bé. 

- Es van demanar més dies de pilota i els mestres han decidit 

que encara n’estan aprenent i de moment es queden els dies 

que hi ha. 

 

 

2. P4 i P5 demanen una mascota per la classe, ho parlaran a l’assemblea 

de classe. 

3. Els de 1r els agradarien tenir estovalles per l’esmorzar i el dinar. Tothom 

parlarà a la seva classe per saber si hi estan d’acord. 

4. Els de 1r sempre troben la caixa de circ desordenada, sempre s’ha 

d’ordenar després de jugar. 

5. Els de 1r demanen que els nens tirin la cadena de wc del menjador. 

6. Els de 1r expliquen que els de 5è i 6è  entren per les finestres de la 

caseta de fusta. Els de 5è i 6è expliquen que és veritat i es 

comprometen a no fer-ho perquè es pot trencar. 

7. Els de 2n demanen que s’arreglin les portes del lavabo. L’Anna Gay 

explica que s’haurien de canviar, i que s’ha demanat altres vegades i 

que ho tornarà a demanar. 



8. Els de 2n volen una porta a la caseta de fusta. Ho parlarem amb la 

comissió d’ambientació que són els que arreglen la caseta. La Catherine 

proposa posar una cortina per fer de porta. 

9. Els de 2n demanen posar la bibliopati al costat de la caseta de fusta. 

10. Els de 4t proposen pintar la caseta de fusta de color blau clar, la valla 

groga i el sostre blau i groc. 

11. Els de 3r i 4t estan dissenyant un jardí el costat de la rampa. 

12.  Els de 3r i 4t demanen que quan no hi hagi un mestre, volen fer 

l’assignatura que els toca igualment. Per exemple quan no hi ha la 

mestra d’anglès volen que el mestre que hi vagi faci anglès. 

13. Els de 3r i 4t han pensat jocs per fer al pati volen saber a què juguen les 

altres classes. S’ha decidit que cada classe apuntarà a què juguen i ho 

direm a la pròxima assemblea. 

14. Els de 3r i 4t diuen que si algú trenca el material de la classe 

expressament ho direm als pares i se’n faran responsables. Hem 

acordat parlar-ho amb les diferents classes per si estan d’acord. 

15. Els de 5è i 6è demanen més dies de pilota al menjador. Parlarem amb 

les monitores del menjador. 

16. Els de 5è i 6è demanen més jocs de circ, es proposa que es demanin a 

la carta dels reis. 

17. Els de 5è i 6è ens expliquen que els nens i nenes es poden vestir com 

vulguin, si volen els nens també poden anar amb faldilla. Tothom ho 

explicarà a la seva classe. 

18. Els de 5è i 6è proposen treure les pilotes de handbol als dies de pilota. 

Ho parlaran els mestres 

19. Els de 5è i 6è demanen tenir aigua al pati. No es pot beure de cap font 

per el covid19. S’explica que podem treure la cantimplora. 

            

 



 


