
CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió març 2016

Sessió del 15 de març de 2016
Biblioteca de Can Rajoler
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Concretar la data de participació i els assistents en el programa de ràdio RAP107.edu.
- Realitzar el buidatge de les enquestes de la festa major.
- Presentar les propostes definitives per la festa major d'estiu a en Juli Bosch, responsable de  

l'organització de la festa major.

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. Se'ls dóna deu minuts per retrobar-se.

9h 10' Elecció del secretari/moderador.

Es pregunta a qui li agradaria ser el moderador en aquesta sessió. Si hi ha diversos voluntaris, per sorteig 
s'escull un.

Material: 

9h 15’ 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. 
Dinamitzat pel secretari. 
Es pregunta quins temes creuen que s'haurien de tractar i quin pot ser l'ordre del dia, buidatge de les 
enquestes de la festa major.
Es comunica la data definitiva d'assistència al programa de ràdio: 21 de maig
La dinamitzadora recull les autoritzacions que falten.

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

9h 20’  Buidatge de les enquestes
Per grups d'escola es fa el recompte de les opcions que han escrit els companys de classe. 
S'anoten els punts de les propostes per classe i per escola. En un full a part s'anoten les altres propostes

Material: Fulls en blanc, llapis o bolígrafs i calculadores.

9h 45' Recompte de punts totals
Tot el grup junt es sumen els punts de cada proposta i s'estableix l'ordre de prioritats que es comunicarà  
a en Juli Bosch.

Material: 2 cartolines grans i retoladors per apuntar les propostes definitives.

10h Comunicació a en Juli Bosch del resultat de les enquestes.
Per escoles s'explicarà a en Juli Bosch el resultat de les enquestes en cada escola i el resultat final. Es  
donarà a en Juli Bosch una cartolina amb el resultat de les enquestes.

10h 25'  Repassar què hem fet a la sessió. 
El moderador fa el tancament de la sessió. Entre tots es recorda què s'ha fet durant la sessió i es va  
anotant a la llibreta. També s'anoten les feines a fer:

− Comunicar als pares i demanar permís per assistir al programa de radio rap107.edu el dia 21.05



Resum de la sessió:

La sessió de dimarts es va desenvolupar segons l’ordre previst. Per començar es va decidir el secretari de  
la sessió i es va explicar l’ordre del dia. Es va informar que el dia que es participarà al programa de ràdio 
serà el dissabte 21 de maig i es va demanar que els consellers i conselleres que s’havien apuntat per 
anar-hi  anotessin  la data i  ho comuniquessin  a les  famílies  (de totes maneres  nosaltres també ens 
posarem en contacte amb elles per comunicar-ho).
Tot seguit, per escoles els consellers i conselleres van fer el buidatge de les enquestes de la festa major  
quedant empatades en primera posició l'activitat d’aigua i l'activitat nocturna i van escriure el resultat  
de l'enquesta per escoles en un full que entregarem a en Juli Bosch. 
Posteriorment, va arribar en Juli Bosch i dues tècniques d'educació de l'ajuntament i els consellers els 
van explicar el  resultat  de l'enquesta.  Amb en Juli  Bosch van definir  les  possibles  activitats i  ell  va 
explicar que s'intentarien dur a terme i que els comunicaria en una altra sessió què s'acabava realitzant 
finalment. També va demanar si el dia que es realitzessin les activitats programades pel Consell d'Infants 
hi podria haver la presència d'alguns consellers per portar-la a terme.
En acabar la sessió les tècniques d'educació van obsequiar als consellers i conselleres amb una carpeta i  
una llibreta a cadascun. 

Deures:

En aquesta sessió no hi ha deures per a les escoles ni per als/les consellers/eres.

Us adjuntem:

En aquesta sessió no us adjuntem cap material.


