
Assemblea d’escola 

Data: 14/4/2021 

Assistents: P3: Aram i Estel, P4 i P5: Jaume i Jugaadveer, 1r: Lur i Marlien, 2n: Biel i Tiago, 3r i 

4t: Adrià i Maisa, 5è i 6è: Arlet i Almar. 

P4 i P5  

- Casl parlar a les classes que o es poden moure les caixes del pati, és perillós i a més, en 

les poden fer treure. 

1r 

- Els nens grans no poden canviar de pati però si les monitores els ho demanen per 

ajudar-les si. 

- Els de 1r  estan molt contents de veure la caseta de vímet florir 

- Es nota que les classes netegen el pati perquè esta mot net 

- Els nens de 3r i 4t agafen els patinets i bicicletes dels petits,  si en volen en poden 

portar de la seva mida. 

- Hi ha nens i nenes que pugen a l’hort 

2n 

- Hi ha caques de gat,  cal demanar a l’ajuntament que arreglin la reixa perquè no 

entrin.  

- Revisar les caixes niu 

3r i 4t 

- Els de P4 i P5 llencen papers a la galleda del compostador, no s’ha de fer. 

- De vegades les monitores de menjador es baixen la mascareta per avisar als nens que 

se la pugin. La Anna Gay i parlarà amb les monitores 

- Qui vulgui pot portar pasta de dents i raspall per l’hora de menjador 

- No es poden tancar els lavabos dels menjadors 

- Ens agradaria tenir música a totes les entrades i sortides. S’estudiarà la manera de 

posar altaveus per tota l’escola. Es podrien posar als passadissos. 

- Els dimecres ens queden sense musica perquè  es queda sense bateria. Es connectarà 

l’altaveu a un cable.  

- Hem decidit que vendrem les coses de l’hort i els diners seran per l’escola 

- Proposen posar cortines a la finestra del lavabo perquè hi ha nens que fan el tafaner. 

- Ens agradaria poder jugar a pilota tots els dies, a jocs que no fossin futbol. Els mestres  

parlaran de posar un tercer dia de pilota que no es pugui xutar. 

- Els grans juguen a pilota dies que no els hi toca. 

5è i 6è 

- De vegades els lavabos s’embussen. 



- Se’ns va trencar la pantalla d’una tablet i ens sap molt greu. Els mestres la portaran a 

arreglar. 

- Farem manualitats per aconseguir diners per les colònies, però tardaran una mica mes 

del compte. 

- Estem pendents de que l’ajuntament ens porti els gronxadors i els tobogans. 

- L’Anna Gay els proposa portar aloe vera de casa seva per poder vendre i fer diners per 

les colònies. 

- Ens agradaria tenir bústies a les classes per enviar-nos cartes entre nosaltres. 

 

 


