
CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Novembre 2015

Sessió del 10 de novembre de 2015
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.
- Recordar  la  dinàmica  de  funcionament  del  consell  (ordre  del  dia,  llibreta,  secretari/a,

moderador/a, treball per al mes...). 
- Repassar estat de les bús es i proposta de dinamització. 
- Llegir la carta amb els encàrrecs que ens fa arribar l'alcalde i iden ficar-los.
- Fixar calendari de curs. 
- Fixar calendari del programa de radio rap107.edu. 

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 5’ Dinàmica de presentació i preparació targetes d’iden ficació

9h 20’ Benvinguda i recordatori de la dinàmica de funcionament del consell. 
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 35’  Repàs de l’estat de les bús es i proposta de dinamització. 

9h 50’ Lectura de la carta de l'alcalde i iden ficació dels encàrrecs que ens formula. 
            Proposta de temporització i calendari de curs. 

Material: Carta de l'alcalde.

10’ Explicació projecte de la Festa Major i preparació d'una entrevista amb el regidor/responsable. 

10h 20' Calendari de la par cipació del Consell al programa de radio Rap107.Edu

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:

 Mirar quin és l’estat de la bús a. 

 Recordar als centres el seu funcionament. 
-       Pensar idees per la conversa amb el responsable de la Festa Major. 

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


