
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                             
                                                                                                                                                
RESUM DE SESSIÓ DE TREBALL                  CURS 2018-2019 

DINAMITZADOR/A:  Alba Martínez Sors 

DATA:    Dimarts 20 de novembre                              HORA:  9h a 10:30h                   

LLOC: Lluís Piquer 

PARTICIPANTS: Consell d’Infants 

 

OBJECTIUS:  

 

 Conèixer els companys i companyes. 

 Crear un bon clima i consciència de què és el Consell d’Infants. 

 Conèixer el projecte que es treballarà aquest curs. 

 Determinar els criteris de l’adhesiu de Comerç Amic. 

 Explicar el funcionament de la Bústia del Consell. 

 

ACTIVITATS REALITZADES:  

 

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

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

9:15h: Per què hem decidit ser consellers/es?;  Els infants exposen que esperen del Consell 
d’Infants. Els antics consellers i conselleres es reparteixen en grups per explicar què és el 
Consell d’Infants, com l’han viscut, què van fer l’any passat i aprofiten per parlar del que es va 
parlar al Plenari de Constitució del Consell. 

9:25h: Expliquem el Projecte de Camins Escolars Segurs i Comerç Amic!; Entre tots expliquen 
què és el que van entendre de l’encàrrec d’aquest any. Els hi vam explicar e informar que a la 
pròxima sessió vindrà una persona de l’ajuntament per explicar més detalladament el projecte. 
Sorgeixen moltes preguntes i propostes. El projecte ha estat molt ben acollit i estan amb 
moltes ganes i molt contents. 

9:45h: Determinar els criteris de l’adhesiu de Comerç Amic!; Ens tornem a posar amb grups 
per pensar com hauria de ser l’adhesiu i com el voldrien escollir. Sorgeixen moltes propostes 
que es presentaran a la sessió següent per fer un buidatge i decidir els criteris concrets. 
Decideixen que tots els companys i companyes de l’escola puguin participar en realitzar 
propostes dins dels criteris escollits i que finalment el Consell, a partir de votacions, decidiran 
l’adhesiu. Encara s’ha de determinar la data d’inici i finalització del concurs. 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                             
                                                                                                                                                
 

10:15h: Explicació del funcionament de la Bústia del Consell; És una bústia oberta a tot tipus 
de propostes que no han de ser únicament del projecte d’aquest any i que tots els companys i 
companyes poden utilitzar. Es recolliran cada cert temps, per llegir-les entre tots i poder-les 
traspassar-les a l’ajuntament. 

10:30h: Tanquem la sessió una mica tard ja que rebem una visita sorpresa del Miquel Pérez i la 
Paola per presentar el llibre amb contes sobre els drets dels infants que hi haurà a cada escola. 
Els infants surten molt contents i motivats. 

 

TASQUES PENDENTS FINS A LA PROPERA SESSIÓ:  

Explicar el Projecte d’aquest any a la resta de companys i companyes de classe. 

Explicar el funcionament de la Bústia del Consell. 


