
CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Febrer 2015

Sessió del 4 de febrer de 2015
Biblioteca Infan l i Juvenil de Can Butjosa
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Visitar la biblioteca Infan l i Juvenil de Can Butjosa
- Recollir l'encàrrec de la biblioteca de Can Butjosa per part de la seva responsable, Gisela Ruiz.
- Delimitar i preparar les accions per donar resposta a l'encàrrec de la Biblioteca de Can Butjosa.
- Delimitar les accions i establir un calendari de tasques a realitzar en cadascun dels dos grups de

treball en la intervenció de Cal Jardiner.
- Pensar en la par cipació de l'alumnat de 1r i 2n ESO en la intervenció a Cal Jardiner
- Confirmar els consellers i conselleres que par ciparan en cadascun dels dos programes de radio

de rap107.edu
- Conèixer l'ús i la ubicació de les bús es del Consell d'Infants a les escoles.

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. Tria del secretari de la sessió
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. Es tria el conseller/era que farà de secretari en la sessió

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. Llibreta de les sessions del Consell
d'Infants.

9h 15' Concreció de la par cipació del Consell al programa de radio Rap107.Edu

Es  demana  confirmació  defini va  dels  consellers/eres  en  la  par cipació  al  programa  de  ràdio
Rap107.edu.  S'indica  la  hora  i  que  si  tenen  dubtes  les  famílies  es  poden  posar  en  contacte  amb
nosaltres. Els consellers que no s'han apuntat també poden par cipar comunicant-ho amb antelació.

Material: 18 graelles amb les dates finals d'assistència al programa de radio per a tots els consellers

9h 20’ Conversa per conèixer la ubicació i l'ús de les bús es del Consell d'Infants a les escoles

Es pregunta als consellers i conselleres sobre l'acceptació per part de les escoles de les bús es que van 
portar en la passada sessió i se'ls pregunta on les han posat, què els han comentat els companys i 
professors, si ja hi ha aportacions, etc.

Material:

9h 25' Visita ràpida a la Biblioteca de Can Butjosa comentada per la seva responsable, Gisela Ruiz.

LA Gisela Ruiz guia als consellers i conselleres per la biblioteca i els explica els detalls més rellevants. 

Material: 

9h 35’ Recollida de l'encàrrec que fa la biblioteca als consellers i conselleres



La  Gisela  Ruiz  explica  als  consellers  i  conselleres  l'encàrrec  que  els  fa  la  biblioteca,  els  mo us,  els
objec us, etc. I s'explica als consellers la data de tornada de les enquestes i el seu format.

Material: Enquestes suficients per repar r en funció dels objec us. 

9h 55' Treball intern en dos grups sobre la intervenció a Cal Jardiner 

Es dóna als consellers una fotocòpia amb el calendari de curs i se'ls explica les sessions que falten i que
han de procurar establir un calendari del seu grup de treball amb els deures que ndran a cada sessió.  
Es divideixen en els dos grups que van crear l'úl m dia i es posen a treballar per delimitar el full de ruta
que seguiran en les següents sessions i determinar els deures que ndran de cara la següent sessió.
En els dos calendaris també s'haurà de preveure la inclusió dels alumnes de 1r i 2n ESO.

Material: Paper i bolígrafs i Graelles buides amb el calendari de curs per marcar les accions a realitzar i
establir la data de retorn de les enquestes i les accions de Cal Jardiner.

10h 25'  Repas del què hem fet a la sessió. 
Tancament de la sessió. Recordatori i  anotació de les feines a fer: (Les que decideixin els consellers i
conselleres)




