
CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Gener 2015

Sessió del 16 de gener de 2015
Casal Can Butjosa
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Presentar  a  la  Montse  Cardenas  les  idees  sobre  Cal  Jardiner  i  que  faci  el  feed-back  als

consellers.
- Decidir, delimitar i començar a preparar la intervenció a Cal Jardiner. 
- Pensar en la par cipació de l'alumnat de 1r i 2n ESO
- Explicar l'acte de reconeixement als  Consell  d'Infants del dia  29 de gener i  fer la tria dels

consellers representants. 
- Parlar sobre l'acte de l¡AFANOC “Posa't la gorra”, preguntar la seva experiència als que hi van

anar i fer-los arribar les gràcies de part de l'en tat.
- Preparar les bús es del Consell d'Infants en funció de les indicacions donades la sessió anterior

i treballar-ne l'ús que se'ls donarà.

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’ Presentació a la Montse Cardenas de les idees recollides i que faci el feed-back

El secretari li donarà a la Montse Cardenas les idees per la jornada de portes obertes i per les ac vitats a
Cal Jardiner. La Montse les va comentant una per una i al final explica quina veu més viable. Es comenta 
amb els consellers/eres i es decideix la intervenció.

Material: Llista d'idees sobre ac vitats i jornada de portes obertes passada a net.

9h 35’ Treball intern sobre la intervenció que es portarà a terme (en principi torneig de bàsquet i ping-
pong i realització d'una flashmob)

Els consellers fan una primera pluja d'idees sobre com realitzar la intervenció escollida. El secretari en
prendrà nota i al final s'escollirà les idees més consensuades. Es proposarà la idea de fer dos grups per
avançar paral·lelament en els dos temes a treballar i si s'accepta es dividiran els grups en funció de les
preferències de cada conseller/era vigilant que cada escola ngui par cipants dels dos grups. Cada grup
realitzarà un full de ruta realista per la seva part tenint en compte el calendari previst i la inclusió dels
alumnes de 1r i 2n ESO.

Material: Paper i bolígrafs. 

9h 55'  Decoració de les bús es per recollir idees en les escoles.

Es porten les bús es i el material que van demanar en la passada sessió i cada escola munta i decora la
seva bús a.

Material: 6 bús es, 6 logos grans per enganxar a la part de davant, 6 cartells grans: “Bús a de propostes
per al Consell d'Infants”, colors, pega, cinta d'embalar.



10h 10' Explicació de l'acte de reconeixement als Consell d'Infants del dia  29 de gener i fer la tria dels
consellers representants. 

Explicació de l'acte i es pregunta als consellers que podrien i voldrien anar-hi. S'escullen 2 i 1 de reserva i
se'ls explica que es parlarà amb les famílies perquè en donin el consen ment.

Material: Tota la informació disponible sobre l'acte del dia 29

10h 20' Conversa sobre l'acte de l'AFANOC “Posa't la gorra”, 

Es preguntar l'experiència als consellers/eres que hi van anar i se'ls fan arribar les gràcies de part de
l'en tat.

Material: -

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

 Les feines acordades en el full de ruta per Cal Jardiner


