
ASSEMBLEA   D’ESCOLA 

DATA: DIMARTS 9 DE FEBRER DE 2021 

LLOC: Biblioteca 

ASSISTENTS: Anna Gay, Anna Pérez, Estel (P3), Aram (P3), Aran (P4), Nur 

(P5), Laia (2n), Eudald (2n), Daniel (3r), Camil (4t), Olau (1r). Leo (1r) 

 Respostes a les propostes de l’assemblea anterior: 

o El tobogan s’ha demanat a l’ajuntament i estem esperant que ho 

posin al pati. 

o Els alumnes van demanar una bibliopati i la setmana que ve ja 

s’iniciarà. 

o La música a l’estona de pati es començarà a posar aquesta 

setmana, cada dimarts. 

o Estem mirant com organitzar-nos per posar les estovalles a l’hora 

d’esmorzar i dinar. 

 

 P4 i P5 – Demanen poder tenir motos al pati com al Tractoret i ho 

parlarem amb els mestres de com poder-ho fer. 

 P4 i P5 – Demanen tenir peixos i tortugues al pati i l’Anna Gay ha 

explicat que a la bassa del pati hi haurà peixos. 

 

 1r - Els agradaria tenir tovalloles al lavabo per eixugar-se les  mans. 

L’Anna Gay explica que no es poden tenir per les normes d’higiene pel 

covid. 

 1r – Demanen portar joguines de casa pel pati. L’Anna Gay explica que 

el protagonista pot portar una joguina i que també es poden portar les 

joguines que ja no es fan servir a casa per regalar a l’escola.  

 1r – Demanen portar patins, patinets i bicicletes. L’Anna Gay explica que 

es farà una bicicletada i tots els alumnes podran anar amb bicicleta un 

dia. I que buscarem un altre dia per portar els patins i patinets.  

 1r – Demanen que els mestres també siguin protagonistes. Expliquem 

que els tutors ja ho són i que mirarem com ho podem fer amb els 

mestres especialistes. 

 

 2n – Expliquen que han posat una menjadora al pati i que cal cuidar-la. 

 2n - Expliquen el que els reis han portat cotxes per tothom i que són a la 

sala de material per qui els vulgui utilitzar. A cotxes s’hi juga a la zona de 

la caseta de vímet. 

 

 3r i 4t – Demanen fer cartells pels lavabos de la seva zona per recordar 

que els nens tirin de la cadena i apaguin el llum. Hem quedat que es 

posarien d’acord les tutores de 1r, 3r i 4t per fer els cartells. 

 3r i 4t – Demanen quan hi haurà el que s’ha demanat pel pati: la gespa, 

el tobogan, la sorra pel sorrall nou,... diuen que tenen poques coses per 

jugar al pati i a la zona de la caseta de vímet hi ha poc espai per córrer. 



Hem explicat que la comissió d’ambientació ja ha començat a preparar 

jocs pel pati com les caixes i les fustes i que mica en mica aniran fent. 

I que el que ha de posar l’ajuntament, ja s’ha demanat. 

 3r i 4t – Expliquen que la bibliopati ja està a punt i ensenyem les caixes 

preparades als representants de l’assemblea. Els tutors poden presentar 

les caixes de bibliopati a la seva aula aquesta setmana per començar la 

setmana que ve. 

 3r i 4t – El compostador funciona molt bé però de vegades hi ha gent 

que es despista i hi tira papers i tovalloletes i això no va bé. 

 3r i 4t – Expliquen que a l’hort ja s’han començat a plantar pèsols, faves, 

pastanagues, alls,... i que també s’ha muntat un hivernacle. 

 

 Felicitem a tots els representants que han assistit a l’assemblea 

perquè ho han fet molt bé.  


