
CONSELL D’INFANTS DE PARETS

RESUM DE LA REUNIÓ

Dia: 25 de novembre del 2013

Hora: 9.15 h

Lloc: Ajuntament de Parets

Assistents: 

Escola ACESCO

Escola Vila Parietes

Escola Pau Vila

Escola Ntra. Sra. Montserrat

Escola Pompeu Fabra

Escola Pau Vila

Excusen l’assistència: 

Escola Lluís Piquer

Després d’una breu introducció de Sònia Lloret, regidora d’Educació de 
l’ajuntament, Carolina Batet, de l’empresa de Serveis Educatius El Fil 
d’Ariadna, presenta el projecte de constitució i funcionament del Consell 
d’Infants de Parets. 

El projecte inclou una proposta de funcionament (18 consellers/eres 
escollits d’entre els nens i nenes de les classes de 5è i 6è de les escoles de 
Primària de Parets; celebració de dos plenaris anuals; sessions de treball 
mensuals...), i una proposta de constitució del Consell d’Infants aquest curs
2013-2014. 

El projecte proposa la participació de les escoles en el projecte (perquè 
s’entén que és una garantia d’universalitat i perquè entén que els 
aprenentatges que adquireixen els nens i nenes complementen el treball 



que es realitza a l’escola), però deixa obert, a elecció de cada escola, quin 
és el seu nivell d’implicació, des de realitzar només l’elecció dels consellers i
conselleres (un nen/a per grup classe) a participar en el desenvolupament 
d’algunes de les didàctiques que es treballaran en el Consell d’Infants. 

Pel que fa als horaris, es planteja que els dos plenaris de curs (al mes 
d’octubre i al mes de juny) es realitzaran en horari escolar, al matí, i 
comptaran amb acompanyament per part del professorat; i que es deixa 
l’horari de les sessions de treball mensual més obert, esperant a com ho 
veuen els mestres, però en tot cas amb acompanyament de la família o els 
monitors dels Consell d’Infants. 

També resta obert el lloc on se celebraran aquestes reunions. 

S’assenyala que, en tot cas, només podran ser consellers/eres els nens i 
nenes que comptin amb autorització explícita (signada) dels seus pares o 
tutors. 

Després de l’exposició s’inicia un torn obert de paraules, en que els 
representants de les escoles expressen la seva opinió sobre el projecte. 

En general, es valoren positivament els objectius del projecte, si bé es 
plantegen algunes dificultats de caràcter logístic i de calendari, sobretot en 
el sentit de: 

- És difícil iniciar un projecte de treball amb el curs ja començat, 
hagués anat millor de poder-ho conèixer a l’hora de fer la 
programació del curs. 

- Les escoles ja participen en molts projectes que no són estrictament 
curriculars i van molt ajustades de temps.

- Es veu una mica massa just tenir els consellers elegits al mes de 
desembre.  

- Es coincideix en què té més sentit de plantejar les trobades en horari 
escolar o aprofitant la franja del migdia. 

- Algunes famílies es poden queixar, si es fa en horari escolar, que els 
nens/es perdin classes. 

- Es veuen algunes dificultats logístiques (no coincidència horària, no 
prou temps, dificultats per dinar...) per aprofitar la franja del migdia. 

- Es recalca que cal filar prim amb el tema de les autoritzacions per a 
assistència i desplaçaments. 

En funció de tot això s’acorda: 



1. Oferir la possibilitat, a les escoles que ho vulguin, de presentar el 
projecte a la resta del claustre o als tutors del Cicle Superior. S’han 
acordat presentacions a les escoles ACESCO i Vila Parietes. 

Posteriorment també s’ha rebut la demanda de presentar-ho als nens
i nenes de l’escola Pompeu Fabra. 

 

2. Deixar un temps perquè les escoles s’ho acabin de pensar.

3. Retardar la data final per a l’elecció dels consellers/eres de les 
escoles que hi vulguin participar fins a finals de gener. 

4. La dinamitzadora es compromet a posar-se en contacte amb les 
escoles a través del correu electrònic per seguir el procés. 

Parets, 2 de desembre del 2013

 


