
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió MARÇ 2017   

Resum  Sessió 15 MARÇ a l’escola Pompeu Fabra

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

 Validar els rodolins defini us 

 Elaborar el rodoli número 1 de l’Auca

 Fer proposta de tols per a l’Auca

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 05’: joc d’inici: Hem començat amb el Joc proposat pel Marc del Pompeu Fabra

9h 15’: Recordatori de tasques i responsabilitats del dia

9h 25´: Validar la proposta de rodolins. Ens hem dividit en 5 grups i a par r d’una proposta 

han validat els diferents rodolins. En els casos que s’han presentat dos opcions, han decidit la 

que més els hi ha agradat. 

10h´:Proposta de tols per l’Auca. Hem fet un llistat de propostes de noms que compar ran 

amb els companys i companyes de classe i a la propera sessió triarem el més votat.

10h 15´h: Joc de noms. Finalitzem amb un joc (el pistoler) que ja s’està conver nt en un ritual 

de comiat

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

Feines a fer per a la propera sessió:

Els nois i noies compar ran els rodolins defini us amb els i les companyes de classe i els hi 

explicaran que els dissenyadors de l’Ajuntament els il·lustraran amb la imatge de la mascota 

Vianeta.

Rodolins:

 1.- En Aquesta auca us explicarem la història de la Vianeta, la gosseta més neta (aquesta ha 

estat la més votada.. però personalment crec que seria millor aquesta; “En aquesta auca us 

volem explicar com tu i el teu gos us heu de comportar”) la primera opció va tenir 8 vots i 

aquesta segona 5 vots. Els hi proposarem a la propera reunió

2.-La vostra mascota haureu de cuidar i mai abandonar

3.-Recull la caca del teu gos i no et facis el mandrós

4.-Si el teu gos net està, a la gent no molestarà

5.-Si el teu gos es troba malament, porta’l al veterinari ràpidament

6.-El xip i el registre hauràs de tenir, si quan perds el gos no vols pa r

7.-Si el teu gos vols passejar, amb corretja l’hauràs de portar



8.-Si t’agrada veure el teu gos content, has de portar-lo al pipi can a cada moment

9.-Si tens un gos, sigues molt respectuós

La segona feina que hauran de fer és la de presentar a classe els 5 noms que es proposen com 

a tol de l’Auca per a que vo n el que més els agradi.

 L’Auca de la Vianeta la gosseta més neta

 L’Auca de Parets

 L’Auca de Parets Net

 L’Auca dels gossos

 Escolteu la Vianeta ,una gossa ben neta

A la propera reunió caldrà que por n el tol més votat a la seva classe


