
CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Desembre 2014

Sessió del 3 de desembre de 2014
Escola ACESCO 
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Presentar les bús es del Consell d'Infants i començar a treballar-ne l'ús que se'ls donarà.
- Posar en comú les idees sobre projecte de Cal Jardiner
- Preparar la visita a Cal Jardiner i l'entrevista amb la seva directora 
- Explicar procés de cons tució del CNIAC per part dels par cipants
- Presentació del programa de radio rap107.edu i la seva par cipació
- Realitzar una carta de suport als nens i nenes amb càncer per enviar a l'AFANOC.
- Escollir secretari del Consell?? Per un dia o pel curs?

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. 
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.
Es passarà llista i es recolliran autoritzacions que falten. Es col·loquen els cartells amb els noms de 
cadascú.

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. 

9h 15’ Posada en comú de les idees sobre Cal Jardiner recollides a les escoles

Es faran tres grups a l'atzar i aquests hauran d'elaborar tres llistes amb la informació recollida a les 
escoles. També hauran d'escollir un portaveu per posar en comú les idees.

 Llista d'ac vitats a fer a Cal Jardiner durant el curs

 Llista d'actuacions en la inauguració del Casal

 Llista de preguntes o dubtes que vulguin fer a la directora

Material: Papers i bolígrafs

9h 35’ Elecció d'un secretari mitjançant un sorteig que prendrà nota dels acords del dia.
9h 40' Lectura de les tres llistes de cada grup i realització de tres llistes comunes.

El portaveu de cada grup llegirà en veu alta cada llista i el secretari realitzarà tres llistes unificant les
idees de tots els grups. El resultat seran tres llistes, una per cada tema.

Material: Paper i bolígrafs. El proper dia es passarà a net a la llibreta.

*Es pregunta als consellers si els aniria bé a anar a Cal Jardiner divendres 19 a les 15 o 16h o el dia 23 a
la tarda.

9h 50'  Presentació de les bús es per recollir idees en les escoles.

S'ensenya als consellers les bús es sense decorar que s'hauran de col·locar a les escoles entre tots els
consellers assenyalar algunes de les funcions que ndran i es pregunta on creuen que es poden situar
aquestes bús es, com es poden decorar, qui les pot decorar, quan, si han de ser totes iguals o diferents,
quina difusió se'ls farà, qui pot aportar idees, quines idees s'hi pot aportar, qui haurà de ser l'encarregat
de les bús es, recollir-ne la informació, cada quant, etc.

Material: 1 bús a model  per a les escoles



10h Realització d'un escrit per a la campanya “posa't la gorra”

S'explica als  consellers  que des de l'AFANOC s'ha demanat que realitzessin  un escrit  d'ànims per a
l'organització per mostrar a la pàgina web o exposar el dia de la festa. Es donen algunes idees generals i
entre tots es van exposant idees que el secretari recull en un full (o a l'ordinador)

Material: Portar ja un escrit a mig fer per poder guiar els consellers/eres.

10h 10' Presentació de la par cipació del Consell al programa de radio Rap107.Edu

S'explica  com  a  novetat  aquest  any  que  a  par r  de  gener  per  grups  els  consellers  poden  anar  al
programa de ràdio a explicar què estan fent. Es passa una graella buida amb les possibles dates de
par cipació  perquè  se  les  ano n  i  el  proper  dia  diguin  en  quina  poden/volen  par cipar.  Poden
organitzar-se en grups entre ells per decidir quin dia hi volen anar.

Material: Graella buida amb les dates de par cipació al programa de radio

10h 15' Explicació per part dels consellers par cipants la seva experiència i el procés de cons tució del
CNIAC

Es demana a la Xènia i el Gerard que expliquin el procés de cons tució del CNIAC, les seves vivències i
impressions. 

10h 25'  Repassar què hem fet a la sessió. 
Tancament de la sessió. Recordatori i anotació de les feines a fer:

 Pensar en l'ús, decoració i difusió de les bús es 

 Seguir pensant idees pel Casal de joves de Cal Jardiner tant sobre el con ngut com sobre acció
d'inauguració. Pensar preguntes a fer a la seva directora en la propera sessió.

 Pensar el dia que voldrien anar al programa de radio rap107.edu




