
ASSEMBLEA   D’ESCOLA 

DATA: DILLUNS 15 DE MARÇ 2021 

LLOC: Aula de música 

ASSISTENTS: Anna Gay, Anna Pérez, Lucilla (P3), Adriana (P3), June (P4), 
Olivia (P5), Lur (1r), Marlien (1r), Joel (2n), Bruna (2n), Danny (3r), Júlia Bosch 
(3r), Gursaanj (6è), Giulia (5è) 

• Respostes a les propostes de l’assemblea anterior: 
o Tenir motos, patinets i bicis al pati.  Ja les tenim!! 
o Poder tenir peixos i tortugues a la bassa.  A la bassa hi haurà 

peixos i capgrossos 
o Fer una bicicletada fora de l’escola. Aquesta setmana ja es 

començarà a fer 
o Que els mestres també puguin ser protagonistes.  Els tutors 

també ho seran 
 

• P4 i P5 – Demanen que els nens grans no pugin a les bicis i motos 
perquè les poden aixafar. Les utilitzaran els alumnes de P3 a 1r. 
 

• 1r – Els alumnes de P3 i P4 treuen sorra de la sorrera i l’escampen dins 
de la caseta de vímet i a la caseta de fusta. Sisplau que no ho facin! 
 

• 1r – El pati està molt brut de papers i altres brutícies, es demana que no 
llencem papers al terra i que no embrutem el pati. 
 

• 2n – Demanen quan es canviarà la porta dels lavabos de les nenes. 
L’Anna Gay informa que ja s’ha demanat a l’Ajuntament però que no 
tenen suficient diners per canviar-la, quan puguin ho faran! 

• 2n – Expliquen que moltes vegades hi ha material i joguines 
escampades pel pati. Proposta:  Quan toca netejar el pati aprofitar per 
recollir el material.  L’Anna Gay parlarà amb les monitores de menjador 
per tal que cada dia vigilin que els alumnes recullin el material. 

• 2n- Els alumnes d’aquest grup volen fer arribar les seves felicitacions a 
la comissió d’ambientació perquè han deixat la caseta de fusta molt 
bonica 
 

• 3r i 4t – Demanen que els alumnes no trepitgin l’hort. 
• 3r i 4t – Pregunten perquè els alumnes de cicle superior van de colònies. 

L’Anna Gay explica que degut al còvid és molt complicat poder-hi anar 
tota l’escola, s’ha prioritzat els alumnes de cicle superior perquè són 
bombolla i hi ha els de 6è que aquest és l’últim any que seran a l’escola. 
És una manera d’acomiadar-los, tot i que no és segur que hi puguin 
anar. 



• 3r i 4t – Demanen que els nens no espiïn als altres nens quan estan a 
dins del lavabo. Quedem que se’n parlarà a les classes, doncs el que no 
ens agrada que ens facin a nosaltres, no ho hem de fer en els altres. 

• 3r i 4t – Diuen que hi ha una porta dels lavabos que està trencada i que 
s’ha d’arreglar. L’Anna Gay diu que ho comentarà a l’Ajuntament.  

• 3r i 4t – Es queixen que les monitores de menjador els obliguen a posar-
se la jaqueta. L’Anna Gay explica que posar-se o no la jaqueta no va bé 
a tothom per igual. Hi ha famílies que ens venen a dir que sobretot els 
seus fills es posin la jaqueta perquè no es constipin, en canvi hi ha nens 
que tenen calor i no se la volen posar. De tota manera l’Anna Gay 
parlarà amb les monitores per dir que els alumnes de cicle mitjà i cicle 
superior no els obliguin a posar-se-la. 

• 3r i 4t – El compostador funciona molt bé però de vegades a les paperes 
orgàniques de la classe, hi ha gent que es despista i hi llença papers i 
tovalloletes i això no va bé. Quedem que quan ho vegin ho comunicaran 
a la classe en qüestió. 

• 5è i 6è – Els hi preocupar la caseta de vímet. S’ha detectat que hi ha 
alumnes que entren i es pengen a les branques i a les finestres, 
arrenquen els brots verds que comencen a sortir i si es continua així, es 
farà malbé. 
Pactem que es parlarà en les assemblees de les classes, però que això 
no es pot permetre perquè és un espai molt bonic i que va valdre molts 
diners. 
L’Anna Gay també parlarà amb les monitores de menjador perquè vigilin 
més aquest espai. 

• A vegades les monitores de menjador es baixen la mascareta. L’Anna 
Gay els hi comentarà que mirin de no abaixar-se-la. 

• Hi ha moltes coses penjades a la teulada que caldria recuperar. L’Anna 
Gay explica que no s’hi pot pujar però que de tota manera parlarà amb 
l’agutzil per si hi ha alguna solució 
 
 

• Felicitem a tots els representants que han assistit  a l’assemblea 
perquè ho han fet molt bé .  


