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ASSEMBLEA D’ESCOLA 

3 de Novembre 2020 

1r 

- Els de 1r es queixen dels de 3r i 4t piquen i tiren pedres. Tenien un tracte de 

que si els de 1r no comencen, els de 3r i 4t tampoc ho farien però no 

compleixen el tracte. 

L’Anna Gay parlarà amb els nens de 3r i 4t perquè compleixin el tracte. 

- Els de 1r volen disfresses a la classe. Ho parlaran amb els mestres. 

- Tenir gronxadors al pati. Ho demanarem a l’ajuntament. 

- Els hi agrada que el pati sigui gran i la seva classe. 

- Demanen un taronger al pati. Es demanarà a la comissió d’ambientació. 

 

2n 

- Una tirolina al pati (no pot ser per motius de seguretat). 

- Cotxes i carreteres al pati. Ho parlaran els mestres. 

- Bibliopati. Ho demanarem a l’Àngels que és la coordinadora de biblioteca. 

- Volen fer guerra d’aigua. Ho parlarem a l’estiu perquè ara fa fred. 

- Tornar a fer enigmes del mes. Ho parlaran els mestres. 

 

P4-P5 

- Els agradaria tenir Gronxadors i un tobogan al pati. Ho demanarem a 

l’ajuntament. 

- Tenir coxes pel pati. Ho parlaran els mestres. 

 

3r-4t 

- Tenir la caseta de fusta amb tobogan. Es parlarà amb l’ajuntament. 

- Cavallets amb molla. Es demanarà a l’ajuntament. 

- Gespa a la caseta de fusta. Es parlarà amb la comissió d’ambientació. 

- Bassa i hort. Ho parlarem amb la comissió d’ambientació. Aquest any està 

previst fer-ho. 

 

5è i 6è 

- Ens preocupa el pati- Ho parlarem amb la comissió d’ambientació  i 

l’ajuntament. 

- Ens agradaria fer servir Típex – Ho parlarem amb els mestres 

- Ens agradaria tenir més dies de Pilota – De moment ho deixem en 2 dies 

perquè estem aprenent a resoldre els conflictes que hi ha. Als mestres també 

creuen que és bo que es juguin a altres jocs. 

- Perquè es poda la caseta de vímet? Perquè es un arbre viu i no podríem entrar. 
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- Volem tenir bústies personals. Ho parlaran els mestres per mirar la manera que 

tots els alumnes tinguin una bústia. 

- Vendre braçalets per fer diners. Aquest any no es pot fer pel còvid. 

- Anirem de colònies? De moment no ho sabem. 

- Podem tenir pilotes de cuir? 

No es pot perquè fan més mal que les de plàstic. 

 


