
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió gener 2016   

Resum  Sessió 18 DE GENER  a l’escola ACESCO

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

 Conèixer la decisió presa per l’Ajuntament respecte al nom de la mascota

 Definir els con nguts que es treballaran a l’auca

 Clarificar com volem que siguin els rodolins; criteris a tenir en compte

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 05’: joc d’inici: Com cada sessió hem començat la reunió amb un joc preparat per ells.

9h 15’: Bones accions a fer amb les mascotes; joc de mímica

Ens hem dividit en dos grans grups. En parelles han anat fent amb mímica les diferents accions 

i la resta del grup les ha anat endevinant.

Les bones accions/ comportaments endevinats i que formaran part de l’auca son les següents:

 Recollir les caques del carrer

 No abandonar les mascotes

 Tenir cura de la seva higiene

 Tenir cura de la seva salut i portar-lo periòdicament al veterinari

 Registrar-los i censar-los a l’ajuntament

 Portar el gos lligat en espais públics

 Portar el gos als espais pensats per ells; pipi can etc etc

 Tenir cura de no molestar als veïns

9h 35´:Fem rodolins

Els nois i noies en grups de 4  han pensat rodolins. Cada grup s’ha centrat en dos bons 

comportaments.

Abans però, hem parlat de  com redactar els rodolins per tal de que siguin més efec us; 

Redactar-los amb respecte i educació, que ningú es pugi sen r ofès, redactar en posi u i no 

pas com una prohibició, i fer servir el sen t d’humor. 

La posada en comú ha estat molt crea va i diver da. Hem llegit també, els rodolis que s’han 

fet en algunes escoles. 

9h 55´:Visita de l’alcalde

L’alcalde s’ha incorporat a la reunió i ens ha donat a conèixer el nom de mascota escollit per 

l’ajuntament a par r dels tres noms proposats pel consell d’Infants.



El nom finalista ha estat VIANETA. L’alcalde ens ha explicat que aquest nom ha agradat molt 

als responsables de l’Ajuntament. Una vegada ja ens ho ha fet saber (els nois i noies han estat 

el primers en conèixer la decisió)  es donarà a conèixer al municipi (veure document annexa 

pòsters de la mascota amb el nom)

L’alcalde s’ha interessat també per la feina feta pels nois i noies i per les accions que a par r 

d’ara faran. Hem parlat també de l’estat en que es troba el disseny del futur torrent d’en 

barriques, la festa medieval del cap de setmana i d’altres temes relacionats amb la ciutat.

10h 20´: Fem resum de la reunió i comiat

Feines a fer per a la propera sessió:

Els consellers i conselleres comunicaran als seus  companys i companyes, el nom de mascota 

escollit. Ho acompanyaran amb el cartell-pòster que els hi ha donat l’alcalde

Cada classe de 5è i 6è proposarà un rodolí per cada una de les 7 accions abans esmentades. 

Per engrescar i mo var als nens i nenes, pot ser una bona idea fer el joc de la mímica explicat 

en aquest resum.

Aquests rodolins caldrà que els por n els conselles i conselleres a la reunió de febrer.


