
 

CONSELL D’INFANTS CURS 2021-2022 

ACTA DEL DIA 14.01.2020 

Dinàmica d’inici 

Valoració del taller de Galetes de nadal. 

 molt guai, ens va agradar molt 
 ho faríem una estona al matí i una estona a la tarda en comptes de tanta 

estona al matí 
 al cap d’una hora ja estàvem cansats 
 seria més guai que hi haguessin més formes de galetes 

Organitzar calendari del curs:  

- Calendarització i elecció tema. Vam explicar com ens plantegem el calendari d’aquest 
curs i les diferents activitats a les que podem participar (escollides a la trobada de 
desembre). Fem grups i treballen sobre les activitats programades per cada mes i fan les 
propostes que posem a continuació: 

- Febrer: Carnaval - Propostes: Formar part del jurat / crear carrossa CI amb caramels. 
Van decidir que preferien formar part del jurat i com que només poden ser dues 
persones, vam fer votacions entre els nens i nenes que volien formar-ne part i van sortir 
l’Elsa i en Max. 

A la trobada de febrer prepararem el dia de la dona. Farem cartells per anunciar el taller 
que farem a la trobada del març. Prepararem el taller de bosses de tela amb dissenys 
dels dia de la dona i també farem xapes.  

El dia 04 de març, que és el dia de la trobada farem l’activitat del dia de les dones. La 
farem al BonArea.  

A l’Abril van decidir que voldrien participar al Sant Jordi de la següent manera: fer una 
paradeta de llibres que no utilitzem i que la gent pugui venir a deixar-ne i agafar-ne un 
altre, o ve vendre’ls a 5 euros. Per altra banda, fer un taller de punts de llibre o roses 
de papiroflèxia.  

Al maig, ha sortit la proposta de que ens ensenyin a fer graffitis i/o ens facin un graffiti 
del consell d’infants en alguna paret que ens doni permís l’ajuntament i que nosaltres 
també puguem participar-hi.   

Juny: tancament del consell d’infants, amb un berenar o sopar. Guerra de globus i 
pistoles d’aigua.  

Per altra banda, fem pluja d’idees de més temes que els preocupen i que els agradaria 
treballar al llarg del curs i finalment el tema que surt escollit per majoria, és el de la 
seguretat als carrers.   Per la següent trobada han de pensar de quina manera els 
agradaria enfocar el treball sobre aquest tema. 

- Reglament Intern; com seria el Consell perfecte? Aquest punt el vam treballar en dos 
petits grups, primer van parlar entre ells i després ho vam posar en comú. Algunes de 
les coses que van sortir, són aquestes: fer 2 hores si mitja en comptes de 3h. Que cada 



 

dos mesos vingui l’alcalde o algú de l’ajuntament a les trobades. Que puguem fer 
activitats fora de Can Godanya (excursions) 

 

Recull de propostes 

 Col·locar un parc per a gossos 
 Disposar d’un equipament de Karts al municipi 
 Revisar i treure les pintades de les Infraestructures dels parcs 
 Tornar a posar arbres al carrer de l’escola bressol de Paulaudàries, que es van 

treure per fer una vorera.  
 Pintar les pedres del pàrquing de l’Escola Rosa Oriol de diferents colors 
 Plantar més arbres a tot el municipi 
 Col·locar un pont per creuar el tros de riu que passa pel barri de la Sagrera 

 Els nens i nenes demanen saber quin son els canvis que hi haurà en el 
procés de construcció del centre urbà.  

 


