
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió desembre 2016   

Resum  Sessió 13 de desembre a l’escola Pau Vila

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

-Posar en comú totes les propostes de noms per a la mascota i també com valoren 

l’experiència

-Triar el millor nom per a la mascota a par r d’uns criteris consensuats pel grup

-Introduir la segona tasca; l’AUCA

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 05’: Dinàmica-joc d’inici i repar ment de tasques per a properes reunions.

Després de fer el joc d’inici, hem repar t les tasques per a properes trobades; preparació del 

joc d’inici, donar torn paraules, i fer resum final de la trobada. Cada infant s’ha apuntat a una o

dos tasques

9h 20’: Posada en comú de com ha anat la recollida de propostes; anècdotes...

9h 30’: Consensuem criteris; el nom que escollim ha de ser...hem de tenir present que...

 Qualsevol nom serveix?

 Pot tenir el nom relació amb la campanya?

 Preferim un nom seriós o molt diver t?

 etc

9h 40’: Cada escola escull 4 noms de tots els proposats. Ens hem reunit per escoles i cada una 

d’elles ha escollit 4 noms.

9h 50’: posem en comú els 4 noms de cada escola i fem votacions. A par r de les propostes 

cada conseller/a ha votat. Finalment han sor t 3 propostes:

 VIANETA

 ADenet

 OBIT

Hem acordat que farem arribar les tres propostes a la responsable de la campanya cívica per 

tal de que decideixin aquella que considerin.

10h 10’ Explicació de la propera tasca; construcció de l’AUCA de bons i mals hàbits amb 

mascotes.

A la propera trobada de gener iniciarem la construcció d’una auca a par r de rodolins i fotos



Finalitzem la trobada i acordem que explicaran als seus companys i companyes els 3 noms 

finalistes i que properament construirem entre tots una AUCA que reculli bones i no tant 

bones accions si tenim mascotes. Ens desitgem bones festes.


