
 

CONSELL D’INFANTS CURS 2020-2021 

ACTA DEL DIA 19.02.2021 

Assistència: Natàlia, Aleix, Clàudia, Max, Pol, Iker, Elsa, Arnau. Sergi, Ariadna, Ainhoa i 
Mario. 

Dinamitzadores: Dara i Paula 

La trobada del divendres dia 19 de febrer, va ser la primera trobada del curs 2020-
2021. Va ser una trobada molt especial ja que la vam enfocar com si fos l’acte de 
constitució ja que aquest any no es podia fer presencial. La sessió va ser retransmesa 
pel youtube en directe:  
https://youtu.be/XtyWCp5oDRg 

 Benvinguda:  Primer de tot, durant els primers 15 minuts, vam donar la 
benvinguda als nous consellers i conselleres, i vam fer una mica d’explicació del 
projecte als pares i mares per tenir-los informats de com funciona el consell 
d’infants.  
A continuació, després d’acomiadar els pares i mares, vam fer una dinàmica per 
trencar el gel i conèixer els nous membres del consell.  

 Explicar l’ordre de la trobada als consellers i conselleres. Vam parlar també de 
què és l’acte de constitució i com s’ha fet els altres anys de manera presencial. 
Els consellers i conselleres que van voler es van preparar un petit discurs en el 
que els nous podien aprofitar per presentar-se i els nois i noies que continuaven 
del curs passat, podien dir què pensaven del consell, donar la benvinguda als 
nous, etc.  

 Connexió de l’alcalde i el regidor: a les 18.15h, en connectar-se l’alcalde Ignasi 
Simón, va començar la connexió en directe pel youtube per tal que tothom qui 
volgués pogués veure la sessió en directe. Primer de tot va parlar l’alcalde i va 
donar la benvinguda als nous consellers i conselleres. Aquests es van anar 
presentant un per un, igual que els antics consellers i conselleres que també van 
dir qui eren i a quina escola anaven.  
A continuació vam parlar dels temes que tenim pendents del curs passat, com 
per exemple fer el logotip i l’alcalde, ens va fer un encàrrec. Va animar els nois i 
noies a formar part del procés de participació de la urbanització del centre.  
Vam aprofitar també, ja que així ho vam decidir amb els consellers i conselleres, 
posar el vídeo que es va fer el curs passat durant el confinament en el que 
s’explica el funcionament del consell d’infants. Vam creure que així quedaria clar 
el projecte per aquelles persones que estiguessin veient la trobada. Després del 
vídeo va sortir el tema del 8 de març ja que en el vídeo es veu una activitat del 
dia de la dona. Vam decidir que aquest any també intentarem fer un activitat tot 
i que no podrà ser de manera presencial. 
Per acabar la part més formal de la trobada, els nois i noies van llegir el seu 
discurs. 
Després la trobada va se una conversa més distesa entre tots i totes els 
participants, van sortir moltes propostes i amb la Dara, hem de dir que estem 
molt contentes del grup ja que vam poder veure que són molt participatius, així 
que tot i que hem engegat el curs tard, treballarem molt! 

https://youtu.be/XtyWCp5oDRg

