
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió Octubre 2016   

Sessió  22 de novembre de 2017 Escola Lluis Piquer

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Coneixe’ns una mica mes entre nosaltres

- Conèixer amb més detall la proposta amb la que es treballarà 
aquest curs i com en farem participar als companys i 
companyes de classe

- Crear un bon clima i consciència de que som el Consell 
d’Infants de Parets

QUE HEM TREBALLAT :

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 05h: Dinàmica-joc de coneixença;  Iniciem la trobada amb dos jocs 
per trencar el gel i per coneixe’ns una mica millor

9h 15h:Informacions

- Presentació del què farem en la sessió

- Repartir full calendari curs i full amb els noms dels consellers i 
conselleres

- Com ens organitzarem; full per a que s’apuntin per al joc d’inici, torn 
de paraules prendre nota per fer el resum. 

- El Marc, nou representant del Consell Nacional d’Infants i Adolescents
de Catalunya, ens explica com van anar les colònies per fer les 
renovacions de càrrecs i que van treballar durant els dos dies.

9h 30’: Visitem l’exposició sobre els drets dels infants a Can Rajoler

10h: Expliquem l’encàrrec d’aquest any. Sota el títol “Treballem Junts 
per fer de Parets del Vallès ciutat amiga de la Infància” els nois i noies del 
Consell d’Infants participaran activament del projecte, donant la seva visió i
també la dels companys i companyes de la classe. En el pdf que us 
adjuntem expliquem el projecte global.

Debatem sobre el que pensem de l’encàrrec i com podem fer per a que la 
resta de nois i noies de la ciutat participin de la proposta.

La proposta ha estat molt ben acollida i han participat activament del debat.

11h: Tanquem la sessió de treball amb retard ja que teníem moltes coses a
fer i hi ha hagut moltes aportacions per part dels infants.



FEINA A FER A LES AULES I QUE ELS NOIS I NOIES HAN DE PORTAR 
A LA PROPERA TROBADA DEL 12 DE DESEMBRE

1. Presentar als companys i companyes el projecte de Ciutats Amigues 
de la Infància i la proposta de treball per al curs 2017-18. Teniu el 
power point que us enviem!

2. Projectar la taula amb les propostes d’informacions i preguntes que 
heu dit el Consell d’Infants i explicar-ho. La Teniu en el document 
adjunt

3. Fer una pluja d’idees a l’aula per recollir ALTRES INFORMACIONS A 
CONÈIXER SOBRE ELS INFANTS DE PARETS i les PREGUNTES a fer-
los a través de l’enquesta on-line (teniu una taula per escriure les 
idees a la pag 3 del document adjunt). Recordeu de posar el nom de 
l’escola i l’aula.

Cal portar la taula de la pàgina 3 amb les idees dels vostres 
companys i companyes per treballar-la a la sessió del 12 de 
desembre! Gràcies!


