
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió abril 2018   

Resum  Sessió 17 d’abril de 2018 a l’escola Pompeu Fabra

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

 Gaudir d’una sessió de joc i de dinàmica de grups

 Conèixer i començar a treballar en una nova proposta feta per Alcaldia

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 05’:Presentació del pla de treball de la reunió i de les reunions de treball fins finals de 

curs

9h 10’:Jocs de moviment i de mímica. Hem fet una bona estona de jocs  ambla idea de 

generar bona dinàmica i compensar una mica les darreres reunions fetes que han estat molt 

condensades.

9h 45´: L’Ajuntament proposa al Consell d’Infants que facin el pregó de Festa Major. 

Traslladem als nois i noies l’oferiment que es fa des de l’Ajuntament de pensar i fer el pregó 

d’inici de la Festa major. Aquest acte es farà el 27 de juliol sobre les 19h aproximadament.

Els nois i noies s’han agafat amb molta il·lusió l’encàrrec i li hem començat a donar voltes.

Hem visionat un pregó per veure en que consisteix i també hem vist fotos de pregons d’anys 

anteriors de Parets.

Per grups hem fet pluja d’idees per començar a veure quin pus de pregó agradaria fer.  A la 

posada en comú han sor t idees que caldrà treballar-les més endavant. Entre d’altres han 

sor t idees com:

Sor r disfressats, pujar o baixar del balcó deforma original, amb música, confe  i fum de 

colors, prego amb rima pus rodolí...

10,20h Finalitzem la reunió i gaudim d’unes galetes i uns sucs que l’escola Pompeu Fabra molt 

amablement ens ha ofert. Ja us podeu imaginar com de contents s’han posat tots i totes

Feines a fer per a la propera sessió:

Els nois i noies comunicaran als companys i companyes el que s’ha fet a la reunió i el nou 

encàrrec de festa major.

                                                                                  


