
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió FEBRER 2017   

Resum  Sessió 14 FEBRER A VILA PARIETES

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

 Seleccionar els rodolins proposats pels companys i companyes d’escola

 Fer recordatori dels noms dels membres del grup

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’: Posem en comú les opinions dels companys i companyes respecte el nom de la 

mascota VIANETA. Hem fet una roda per escoles per saber que han dit els nois i noies del nom 

escollit per la mascota.

9h 25´:Classifiquem els rodolins. A par r de tots els rodolins proposats a les diferents escoles, 

els hem classificat per temà ques i hem descartat els que no tenen rima. Hem vist que hi han 

molts rodolins sobre les caques al terra , però poques sobre el tema de l’adn i de portar-los a 

censar a l’Ajuntament. 

L’Objec u d’aquesta sessió era el d’escollir el rodolí defini u de cada temà ca però no ha estat

possible per falta de temps. A la propera sessió els hi presentarem una proposta de rodolins 

finalistes per a que el validen o modifiquin aquells que considerin.

10h´:Clarifiquem feines a fer. Expliquem als nois i noies que de moment no recullin fotos dels 

seus companys/es amb mascotes ja que hem d’acabar de veure com podem obtenir els drets 

d’imatge per a poder penjar a les xarxes socials.

Proposem fer pe ts vídeos escenificant escenes de bons i mals comportaments amb els 

gossos. Fem una pluja d’idees sobre de com podrien ser aquests vídeos i acordem treballar-ho 

en les sessions de març i abril.

10h 15´h: Joc de noms. Malgrat que portem ja unes quantes sessions, encara no coneixem els 

noms de tot el grup. Hem dedicat una estona a jugar i refrescar els noms de tots els nois i 

noies.

10h 25´: Fem resum de la reunió i comiat

Feines a fer per a la propera sessió:

No hi ha cap feina a fer per a la propera trobada. En un primer moment havíem pensat que 

cada classe selecciones un rodolí finalista per a cada un dels 7 temes de l’auca. Però hem vist 

que cal que els tots rodolins nguin una estructura similar i una coherència entre ells. Per això 

hem decidit finalment que seran els consellers i conselleres qui en la propera trobada 

decidiran els rodolins defini us a par r d’una proposta nostra.


