
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió Octubre 2016   

Sessió del 18 d’octubre de 2016 Sala de Plens de l’Ajuntament de Parets

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Donar la benvinguda als consellers nous en el projecte.

- Cons tuir el Consell d’Infants 2016-2017.

- Formular per part de l’Alcalde l’encàrrec del curs. 

- Donar con ngut ins tucional al Consell d’Infants.

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 10h: Dinàmica-joc de coneixença. Presentació del què farem en la sessió

9h 30’: Preparació del Parlament per part de les conselleres i consellers dels curs passat

jocs i dinàmiques de presentació i resolució de dubtes amb els consellers/eres nous

10h:  Cons tució Del Consell d’Infants curs 16-17 . S’incorporen l’Alcalde, Regidor d’Educació, 

famílies, mestres i tècniques d’Educació.

 Parlament Regidor Educació

 Parlament Alcalde

 Entrega dels carnets per part de l’Alcalde i Regidor

 Parlament per part del consellers i conselleres del curs passat

10h 45’´Finalització i foto ins tucional davant l’ajuntament 

RESUM DE LA SESSIÓ:

El Consell d’Infants ha quedat cons tuït per 20 infants; 14 nous i 6 que con nuen del curs 

passat.

L’ambient ha estat molt bo i ha quedat  palès l’interès i la il·lusió de tots els infants per formar 

part del Consell.

Hem repar t carpeta i llibreta pels nous consellers i conselleres. Aquest material l’han de 

portar  a totes les trobades per apuntar el que es va parlant  i també les tasques que després 

hauran d’explicar els companys i companyes de classe.

L’encàrrec que se’ns ha fet per aquest curs per part de l’Ajuntament ha estat:

Par cipar en la campanya de civisme que s’iniciarà properament des de l’Ajuntament.

Una part important d’aquesta campanya va dirigida a sensibilitzar a les persones que tenen 

gossos i de la necessitat i obligatorietat de recollir la caca del carrer. 



L’Alcalde ha demanat als infants que escullin el nom de la mascota protagonista d’aquesta 

campanya i també que facin propostes per a sensibilitzar a la gent i principalment a les 

persones que tenen gossos sobre aquest tema.

També recollint el que es va iniciar el curs passat respecte al Parc del Sot d’en Barriques, 

l’alcalde els hi ha explicat que els demanarà la seva par cipació una vegada el projecte es gui 

més avançat

TASQUES A FER ABANS DE LA PROPERA REUNIÓ:

Els consellers i conselleres explicaran als seus companys de classe el que s’ha fet en aquesta 

sessió i quin ha estat l’encàrrec-pe ció que treballarem aquest curs.

PROPERA REUNIÓ:

Dimecres 16 de novembre de 9 a 11,30h a l’Ajuntament


