GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

NÚM ACTA

1

Assistents

DATA

20/09/21

Absents

CURS 2022-2023

Neret (P5), Aleix Estevez (p4), Maria (1r),Gina
(2n),Ona Paradeda (3r),Gorka Ges (4),Laura Boiso
(5è), Bmakan (6è) i Aleix Vila

S’ASSABENTEN DELS TEMES TRACTATS
TEMES TRACTATS:

- Els antics alumnes de l’assemblea fan una ronda de valoració de l’experiència del
curs anterior. S’han sentit molt a gust i han pogut parlar i decidir coses per millorar
l’escola. Animen els nous representants i a donar-hi importància.
-

Acomiadem els antics portaveus.

-

Es presenten els nous portaveus i cadascú explica com ha anat el procés d’elecció
de cada classe.

-

Les fonts son per fer servir responsablement i no malgastar l’aigua. Al Xoriguer
una galleda per nen. I la font és per veure no s’ha de jugar.

-

El circuit d’aigua no s’obre al temps de migdia perquè no es pot acompanyar com
hauria de ser.

-

Els grans, a l’estona de temps de migdia obren l’aigua del circuit d’aigua.

-

Tirarem endavant el tema del boc and roll. L’AFA ja ha dit que els imprimirà i així
els podrem repartir per tots els nens de l’escola.

-

La primera setmana d'octubre anem de colònies a Queralbs, de 1r a 6è.

-

Des de 6è es proposa fer un objecte per vendre i recollir alguns diners i ajudar a
qui necessiti anar de colònies. Cal parlar-ho amb els mestres.

-

L’Assemblea d’hort aquest any no es farà com a tal i en parlarem a l’assemblea
d’infants. I les delegades són les que s’encarreguen. El dimecres i divendres

estarà obert l’espai d’hort. S’hauria d’arreglar la bomba i filtre de la bassa, hotel
d’insectes i la menjadora.
-

El proper dilluns cicle inicial va a buscar el planter i ens portarà 4 vegades el que
necessitin pel seu bancal.

-

A finals de setembre farem les reunions pedagògiques amb les famílies.

-

La propera reunió la farem el divendres 14 d’octubre.

