ASSEMBLEA DE L’ESCOLA
29 de novembre de 2017, Sala Polivalent

El dimecres 29 vam fer assemblea a la sala
Polivalent. Ens vam trobar tots els nens i nenes i els
mestres de l’escola per parlar de diversos temes.
Vam revisar la festa de la Castanyada, del 31
d’octubre.
Ens va agradar?
 Molt: 26 vots
 Bastant: 8
 Poc: 0
Propostes de millora
 Fer la gimcana més llarga
 Fer la festa més llarga
També vam valorar la festa de Santa Cecília (22
de novembre).
Ens va agradar?
 Molt: 24 vots
 Bastant: 8
 Poc: 1
Propostes de millora

 Acabar menjant coca amb xocolata i sucs
 Fer algun joc
També hem parlat de l’Excursió el 24 de
novembre al Museu Molí Paperer de Capellades
Ens va agradar?
 Molt: 13
 Bastant: 9
 Poc: 11
Opinions
 L’horari estava descompensat.
 Hi va haver massa temps lliure.
 Millor acabar tots a la mateixa hora i poder
dinar tots junts.
 Vam arribar massa d’hora a Copons.
 Ens podíem haver quedat a jugar al poli.
Propostes de millora
 Marxar més tard.
 Fer alguna activitat més.
 Anar en tren.
També hem parlat de l’espectacle que Jam Clown
ens va oferir el 23 de novembre a la Sala
Polivalent.
Ens va agradar?

 Molt: Tots i totes.
 Bastant o poc: 0
Finalment, parlem de la celebració del Nadal, el
proper 22 de desembre.
Aprovem diferents propostes:
 Menjar coca i xocolata després de cantar.
 Cantar en dos llocs: davant del bar i a les
escales de l’església.
 Portar posat cadascú algun complement de
Nadal
També queda alguna altra idea pendent pel que
resta de curs:
Es proposa gravar un Mannequin Challenge en
algun moment destacat del curs (fi de curs,
inauguració nova escola...).
La Núria comenta que properament començaran
les obres de la nova escola. Aquest fet provocarà
que canviem alguns recorreguts i que haguem de
vigilar tots i totes una mica més.
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