
CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Gener 2016

Sessió del 19 de febrer de 2016
Escola ACESCO
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Fer el retorn dels missatges de les bústies de l'últim dia.
- Crear les cartes de resposta als alumnes i petició a l'ajuntament sorgides de les demandes de  

les bústies.
- Explicar la participació en el programa de ràdio RAP107.edu i apuntar-se en algun dels dies de 

programa proposats.
- Realitzar una dinàmica de cohesió per unir el grup.
- Explicar l'existència del CNIAC i recordar als dos consellers de Parets que en formen part.

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. Se'ls dóna deu minuts per retrobar-se.

9h 15' Elecció del secretari/moderador.

Es pregunta a qui li agradaria ser el moderador en aquesta sessió. Si hi ha diversos voluntaris, per sorteig 
s'escull un.

Material: 

9h 20’ Benvinguda i recordatori de la dinàmica de funcionament del consell. 
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia. 
Dinamitzat pel secretari. 
Es pregunta quins temes creuen que s'haurien de tractar i quin pot ser l'ordre del dia, per exemple: com 
podem preguntar als companys sobre les propostes de la festa major (enquesta), ...
La dinamitzadora recull les autoritzacions que falten.

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. 

9h 25’  Retorn dels missatges de les bústies
Es llegeixen els  missatges de les bústies que van quedar pendents en la sessió anterior i que no estan  
relacionats amb la festa major d'estiu i amb el parc del Sot d'en Barriques. S'explica que els missatges  
s'han de transmetre a l'ajuntament i que se'ls ha de donar una resposta. S'aprofita per fer una reflexió  
sobre el format que han de tenir els missatges a les bústies. R  ecordar   que és IMPORTANT que ho diguin 
a tots els nens i nenes i, potser, enganxar-ho a prop de la bústia o a les classes,   perquè ho tinguin 
present. Els missatges han de portar nom del nen/a o nens/es, classe, escola, data, ha d'estar ben escrit, 
etc. Mostrar  exemple  de  carta  ben  presentada  i  mal  presentada  i  reflexionar-ho.  Crear  cartes  de  
resposta i petició a alumnes i ajuntament

Material:  Missatges de les  bústies  ben presentats  i  mal  presentats.  Carta  model  per  transmetre  el 
missatge a l'Ajuntament i per retornar als nens i nenes que escriuen el missatge.

9h 45' Proposta de participació en el programa de ràdio RAP107.edu
Es comenta que, com en el curs anterior, s'ha convidat els consellers i conselleres a participar en el  
programa de radio RAP107.edu per explicar la seva experiència en el Consell d'Infants i els encàrrecs que 
estan treballant. S'explica que s'han de fer dos grups per assistir dos dies al programa. En principi 2 abril  



per parlar de l'encàrrec de la Festa Major i 21 de maig per parlar del parc del Sot d'en Barriques. Es dóna  
temps perquè facin els grups i s'apuntin en el dia que prefereixin. 

Material: Graella per apuntar-se al programa rap107.edu.

10h Explicació sobre el CNIAC i recordatori dels dos consellers que en formen part.
S'explica què és el CNIAC i que els dos consellers representants de Parets aniran un dissabte que es  
participi a la ràdio a explicar-los la seva experiència en el CNIAC.

10h 10' Dinàmica de grup: “Prendre forma de...”

Es divideix el grup en tres petits grups de sis membres cadascun. Els grups es posen mirant-se i un dels  
grups comença dient la forma que han de realitzar els altres grups, per exemple, elefant, dromedari,  
font, gratacels, etc. Posteriorment és un altre grup qui indica la forma que han de prendre els companys  
i  així  successivament.  Les  formes  s'han  de fer  amb  tots  els  components  del  grup  i  no  de  manera 
individual.

Material: 

10h 25'  Repassar què hem fet a la sessió. 
El moderador fa el tancament de la sessió.  Entre tots es recorda què s'ha fet durant la sessió i es va 
anotant a la llibreta. També s'anoten les feines a fer:

− Dinamitzar i recollir les enquestes de la festa major dels companys fins el dia 11 de març
−      Portar les enquestes el dia 15 de març a la biblioteca Can Rajoler  
− Comunicar als pares i demanar permís per assistir al programa de radio rap107.edu en el dia en 

que s'hagin apuntat.

Resum de la sessió:

Al començament de la sessió vam deixar uns 10 minuts perquè els consellers i conselleres es retrobessin  
i poguessin parlar d'una manera més distesa ja que hi ha molts consellers no es veuen entre les sessions.
Posteriorment van escollir secretari i van escriure l'ordre del dia. 
Van començar parlant  dels missatges de les bústies ja que n'hi havia bastants que no complien els  
mínims de formalitat necessaris, van acordar explicar als companys de l'escola com s'havien d'escriure 
els  missatges  correctament.  També van crear  dos documents  de resposta,  un per  els  alumnes  que  
escrivien missatges i l'altre per l'ajuntament per fer un traspas correcte d'informació: alumnes-Consell  
d'Infants- ajuntament.
Després vam explicar que, com cada any, es convidava als consellers i conselleres a participar en un  
programa  de  Rap107.edu,  els  consellers  que  van  voler  es  van  apuntar  en  una  de  les  dues  dates  
possibles. En el programa de ràdio assistiran també els dos consellers del CNIAC representants de Parets  
i per aquest motiu vam recordar què és el CNIAC, Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya.

Deures:

Per la següent sessió és molt important que els consellers i conselleres portin les enquestes sobre la  
festa major omplertes per els companys de classe.

Us adjuntem:

No hi ha documents per adjuntar.


