
 CONSELL D’INFANTS  DE PARETS - Sessió Febrer 2018   

Dimarts 20 de febrer de 9 a 10,30 a l’escola ACESCO

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Incloure les propostes fetes els companys i companyes de les escoles

- Pensar per a cada proposta qui l’ha de fer i com creiem que s’ha de 
fer

QUE HEM TREBALLAT :

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 20h: Fem resum de totes les propostes segons els diferents 
àmbits

La Laia Montarde (assessora en el projecte de Parets, ciutat de la infància) 
ens exposa totes les propostes que es van fer en l’anterior trobada de forma
endreçada segons els diferents àmbits; educació, lleure, mobilitat...

A partir d’aquí, els nois i noies han afegit les propostes que han recollit a les
aules

9h 50’: Definir el Qui i el Com de cada proposta

Ens repartim per grups per treballar cada grup un àmbit. A cada proposta 
han pensat qui creuen que l’ha de tirar endavant (ajuntament, entitats...) i 
com s’hauria de fer.

10h 20’: Expliquem la feina a fer a les escoles

Enviarem les propostes a les escoles per a que els nois i noies votin aquelles
accions que creuen que son més importants per a la ciutat de Parets.

Expliquem que la trobada de març la farem conjuntament amb l’equip de 
regidors i tècnics de l’ajuntament que estan treballant en aquest projecte. 
També s’incorporaran 8 joves del Consell. Els hi expliquem que es canviarà 
la data pel 15 de març i que es farà a la sala de la cooperativa.

10,30h: Ens acomiadem fins la sessió del mes de març

FEINA A FER A LES AULES ABANS DE LA PROPERA SESSIÓ DE MARÇ

Veure correu i documents annex.

IMPORTANT: CANVI DE DATA I LLOC REUNIÓ MARÇ. ES FARÀ 
DIJOUS 15 DE MARÇ DE 9 A 10,30 A LA SALA COOPERATIVA


