
CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Novembre 2014

Sessió del 12 de novembre de 2014
Escola Pau Vila
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Conèixer tots els consellers/eres i iden ficar-se com a grup de treball.
- Llegir la carta amb els encàrrecs que ens fa arribar l'alcalde i iden ficar-los.
- Recordar la campanya “posa't la gorra” i reflexionar sobre la millor manera d'intervenir-hi.
- Realitzar una carta de suport als nens i nenes amb càncer per enviar a l'AFANOC.
- Explicar projecte del Casal de Joves de Cal Jardiner i començar a reflexionar la seva par cipació.
- Preparar la visita a Cal Jardiner i l'entrevista amb la seva directora.
- Presentació del programa de radio rap107.edu i la seva par cipació

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.

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

9h 15’ Dinàmica de presentació i preparació targetes d’iden ficació

Es faran dos grups a l'atzar i aquests s'hauran d'ordenar per ordre alfabè c de la inicial del nom. Després
s'asseuran en aquest ordre i cada conseller/a escriurà el seu nom (en lletres grans) en una targeta que 
doblegarà per la meitat. Aquestes targetes s'hauran de conservar tot el curs. Els consellers an cs que 

nguin ja la seva la poden decorar més.

Material: Cartolines i retoladors.

9h 30’ Lectura de la carta de l'alcalde i iden ficació dels encàrrecs que ens formula. 

Es  dóna la  carta  als  consellers/eres  i  cadascú en llegeix  un paràgraf.  En  acabar,  els  consellers/eres
enumeren els encàrrecs que acaben de llegir entre tots (ac vitat d'inauguració del casal Cal Jardiner,
aportació d'idees de millora en la renovació de la  Biblioteca Infan l i Juvenil de Can Butjosa, difusió de
la campanya solidària amb els nens i nenes malalts de càncer ‘Posa’t la Gorra’ i recepció de l'opinió dels
consellers sobre qualsevol altre aspecte de la vila). S'anoten a la llibreta.
Es comenta que per qües ons de calendari aquests encàrrecs s'aniran treballant al llarg del curs.

Material: Carta de l'alcalde. Una per cada conseller?

9h 40'  Explicació projecte del casal de joves de Cal Jardiner i preparació d'una entrevista amb la seva
directora

S'explica que el projecte del casal de joves de Cal Jardiner era una de les demandes que es va fer a
l'alcalde el curs passat i que enguany ens ha demanat ajuda per rar-la endavant. El projecte encara està
molt per treballar i per això s'han de recollir idees tant per les ac vitats que els agradaria portar a terme
allà com per  pensar un acte d'inauguració simbòlic que es pogués dur a terme un dia determinat del
més d'abril-maig que haurem de treballar durant tot el curs (p. Ex. Plantar un arbre, fer una pintada,
etc.)  També pensar preguntes a fer a la seva directora en la propera sessió que els ajudin a pensar-ho
tot. Intentar fer-los pensar que aquest seria un bon lloc per que fos la seu del Consell d'Infants. 
Explicar que la propera sessió potser és un dia per la tarda a Cal Jardiner.
Un cop feta la introducció es fan 3 grups i cadascun comença a pensar un tema dels que treballarem:



 ac vitats que els agradaria portar a terme

 pensar un acte d'inauguració simbòlic

 preguntes a fer a la seva directora en la propera sessió
Cada grup haurà d'escollir un secretari que anotarà les idees i les explicarà quan les posem en comú.

9h 55' Posada en comú de cadascun dels tres temes per part dels secretaris dels grups.

Material: Projecte de Cal Jardiner imprès. Fulls blancs i bolígrafs. 

10' Presentació de la campanya “posa't la gorra” i realització d'un escrit de suport amb l'AFANOC

Es pregunta què recorden del que els va explicar l'alcalde sobre aquest tema i com creuen ells que hi
poden intervenir. Es torna a explicar si cal i s'informa que la data és el dissabte 13 de desembre i se'ls fa
reflexionar que amb tant poc temps la millor opció que tenim és fer-ne difusió. Es proporciona un pòster
i unes quantes cartes per escola i si hi ha les gorres una per conseller/a. S'explica que ho han d'explicar
al màxim de gent possible perquè vagi molta gent a la festa.
Es realitza una pluja d'idees per fer una carta per enviar a l'associació AFANOC, explicant-los perquè
volem col·laborar, com ho farem, donant suport, etc.

Material: 6 pòsters,  cartes suficients i  18 gorres si  n'hi ha.  Dossier informa u imprès. Fulls  blancs i
bolígrafs. 

10h 15' 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 25'  Repassar què hem fet a la sessió. 
Tancament de la sessió. Recordatori i anotació de les feines a fer:

 Fer difusió de la campanya “posa't la gorra”

 Pensar idees pel Casal de joves de Cal Jardiner:

 sobre el con ngut 

 sobre acció d'inauguració

 preguntes a fer a la seva directora en la propera sessió.

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




