
 

CONSELL D’INFANTS CURS 2019-2020 

ACTA DEL DIA 13.12.2019 

Assistència: Falta Isaac 

Dinamitzadores: Dara i Paula 

17.00 – 17.30 h 

Dinàmica a fora al pati.  

17.30 – 18.00 h 

Recollim propostes dels companys i companyes de classe.  

18.00 – 18.30 h 

Berenar 

18.30 – 20.00h 

Treballem Logotip. Quedem que per el mes següent que han de portar idees de logotip 
i sinó l’encarregarem a un dissenyador o dissenyadora ja que a final de curs hauríem de 
tenir logo del consell.) 

Treballem proposta disco-mòbil infantil per parelles. 

Han sortit les següents propostes: 

 fer cartells per avisar, escoles, metges, parcs, etc., fer vídeo per les xarxes socials, 
diaris i anuncis online – explicar a les escoles i que la gent s’apunti per saber una 
mica la gent que hi anirà. 

 dissabte 25 abril I /cap de setmana /5 de setembre /dissabte de maig 
 horari: 17.30 – 21.00 h  
 lloc: aliança / can moncau  
 entrada 1’5 🡪 dues begudes  
 cacaolat, sucs, cava de nens, aigua, coca-cola 0, fantes, aquarius, etc. 
 pastel, xuxes, patates, patates fregides, font de xocolata, entrepans, frankfurt, 

botifarra (menjar sense gluten), olives, fruits secs, torrons, flams, palomitas, 
guacamolé amb doritos, bikinis 

 musica actual 
 bola de disco, llums de colors, postres, gogós (consellers/eres), fum de colors i 

confeti, karaoke 
 seguretat a la porta 
 poden esta acompanyats 30 min 
 50 cent. per escollir cançó 
 dj’s, recepcionista (extern) 
 6 consumicions per persona 

*No baralles, no insultar, menys de 9 anys acompanyat amb adult, no colar-se ni trencar 
coses. 



 

Taules, cadires, bancs, barra, penjador 

Activitat tancada a infants del Consell?  

 
VIOLENCIA/IGUALTAT DE GENERE. (Propostes) 

 taller per pintar samarreta 
 jocs gegants 
 cartells pel poble per informar  

- Pendent a treballar:  
 acabar de decidir l’activitat sobre la igualtat / violència de gènere per fer el març. 
 logotip 
 TROBADA FEBRER- biblioteca 

 

 


