GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

NÚM ACTA

1

Assistents

DATA

02/10/20

Absents

CURS 2020-2021
Aran Roca (3r), Guillem Rabat (4t), Joan
Feixas (5è) i Marc Muñoz (6è) i Aleix Vila

S’ASSABENTEN DELS TEMES TRACTATS
TEMES TRACTATS:
-

Com us heu sentit a l’inici de curs? Hem parlat a la conversa sobre el covid. I hem
vist alguns companys nerviosos per totes les mesures que hem de fer. Mica en mica es

van relaxant. Ens hem sentit acompanyats pels mestres i no ens hem agobiat parlant del
mateix.

-

Al començament de curs a les converses i va haver moltes preguntes sobre com faríem
les coses. I que ens hem d’adaptar a la situació i hi ha coses que no podrem fer.
Com viviu la situació d’estar amb els companys de la vostra edat? estem més a
gust amb els amics. Anaven fent amics amb el grup gran i l’any següent amb el petit,
eren masses canvis. Tot i que de tant en tan ens agrada estar barrejats.

1. - El grup de 6è comenta que baixa poca aigua a la pica.
2. - El grup de 5è comenta que troba a faltar poder anar a l’estructura de tobogan.
3. - El grup de 4t comenta fer una passarel·la per anar al xoriguer petit. Però es descarta ja
que ja s’havia plantejat a l’Ajuntament i no és possible perquè hi ha de passar el tractor per
treballar els camps del voltant.
4. - El grup de 3r comenta de posar un gronxador al jardí. L’Aleix comenta que es van treure
les bobines perquè no eren segures i que amb l’AMPA hem demanat a l’Ajuntament una
estructura de troncs, ja que hi poden jugar més nens/es a la vegada.

Altres qüestions:
5. - Demanen fer un dia de patinets com l’any passat.
6. - La setamana vinent començarà la comissió de jardí (un infant de cada classe de 1r a 6è
+ l’Eva Andreo).
7. - 6è Vol acabar els murals que es van començar el curs passat. I s’està organitzant per
fer-ho possible. Ho pintaran de 3r a 6è els alumnes que vulguin.

ACORDS PRESOS:
-

1. Comentar-li en Romà que s’ho miri.

-

2. Parlar-ho amb la mestra per trobar una solució.

-

5. Això s’ha de parlar a la conversa i fer-ho quan el grup li toqui pista.

-

6. Aquesta setmana encara estan escollint cada classe el seu/va representant per la
comissió.

-

7. El grup de 3r i 4t han de decidir quin dibuix volen pintar. I tots els grups han de fer
una llista de quins nens i nenes es volen implicar per pintar.

