
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió Gener 2018   

Dimecres 24 de gener de 9 a 10,30 a l’escola Pau Vila

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Analitzar respostes de l’enquesta on line; Identificar punts forts i 
punts febles de la visió que tenen els infants de Parets

- Fer propostes de millora a partir dels punts febles detectats

QUE HEM TREBALLAT :

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 05h: Dinàmica-joc de coneixença;  Iniciem la trobada amb un joc per
trencar el gel i posar-nos en acció

9h 20h: Coneixem els resultats de l’enquesta

Fem una roda per saber com ha anat l’experiència en cada escola i aula 
respecte l’enquesta online que calia respondre. Els nois i noies es mostren 
satisfets de la receptivitat dels seus companys i companyes, malgrat que en
algun cas no han pogut disposar de prous ordinadors per respondre tota la 
classe alhora. 

La Laia Montarde (assessora en el projecte de Parets, ciutat de la infància) 
ens explica, a partir d’un power point, els resultats extrets de les enquestes 
on line fetes amb nois i noies de 5è i 6è. Podeu veure els resultats en el pdf 
que us adjunto en el mateix correu electrònic. 

9h 40’: Veiem aspectes positius i aspectes negatius de les respostes

Els nois i noies fan un anàlisi de les respostes i a partir d’aquí, elaborem un 
llistat de punts forts i punts febles que te Parets segons el punt de vista dels
nois i noies de 5è i 6è.

10h 10’: Apuntem primeres propostes

Fem pluja d’idees de propostes de millora per a Parets i com el temps 
s’acaba, decidim que continuarem a la propera trobada  de febrer i que 
recollirem propostes dels companys i companyes de l’escola.

FEINA A FER A LES AULES ABANS DE LA PROPERA SESSIÓ DE 
FEBRER

Els nois i noies explicaran a L’AULA els resultats de l’enquesta amb 
el suport del power point adjunt.

A partir de veure els resultats, cada classe farà un llistat de 
propostes de millora a la llum de les respostes.


