
 

CONSELL D’INFANTS CURS 2021-2022 

ACTA DEL DIA 03.12.2021 

Dinamitzadores: Dara i Paula 

Dinàmica de coneixença: troba la teva mitja taronja. No hem pogut fer la dinàmica ja 
que només has assistit a la trobada 4 conseller@s: Elsa, Max, Ona Rios i Marc. 

Valoració Acte de Constitució. Ens han comentat aquelles coses que no els hi van 
agradar prou de l’acte i que canviarien. Com també ens van dir tot allò que sí que els hi 
havia semblat bé i per tant, mantindrien.  

Participació Parc de Nadal?? (Programació i activitats): Hem decidit participar al parc 
de nadal fent un taller adreçat a nens i nenes de 3/5 a 12 anys. El taller consisteix en 
decorar galetes de jengibre. Nosaltres posarem la paradeta i els nens i nenes podran 
venir a decorar les seva galeta per emportar-se-la a casa.  

Altres esdeveniments als quals els agradaria participar al llarg del curs. Hem fet una 
mica de calendari de tot el curs, mirant cada mes quin esdeveniment hi havia i tot i que 
ho hem de parlar i acabar de concretar a la trobada del gener, la cosa ha quedat així: 

Desembre: festes de nadal - Taller de Galetes de nadal 

Gener:  - Calendarització i elecció tema. Reglament Intern; com seria el Consell 
perfecte? 

Febrer: Carnaval - Propostes: FoRmar part del jurat / cear carrossa CI amb caramels 

Març: dia de la dona - Propostes: Taller de pintar bosses / Xapes + Flyers temàtica 

Abril: Sant Jordi - Propostes: Parada de llibres que no fem servir (intercanvi?) / Taller 
de roses de xuxes 

Maig: Tancament tema del curs + preparació cloenda. /Possibilitat Graffiti del Consell? 
/ Paradeta del consell + xapes? 

Juny: cloenda 

Tema per treballar aquest any: hem fet pluja d’idees per escollir el tema a treballar 
aquest curs i han sortir tres temes principals que els preocupen. De totes maneres 
esperarem a la següent trobada per acabar-lo d’escollir i mirar com treballar-lo. 

 Seguretat 
 Igualtat / bullying 
 alcohol i altres drogues 

Recollir propostes 

Les propostes que els consellers/es han recollit a les seves classes fins ara son:  

 Un segon SkatePark al municipi (estaria bé en alguna urbanització) per evitar 
aglomeracions al del centre.  

 Afegir contenidors d’escombraries al carrer de sobre de l’Escola Rosa Oriol 
(falta concretar carrer) 



 

 A la zona del parc de  l’Escola Rosa Oriol hi havia tres papereres, i la que estava 
més a l’abast de tothom ja no hi és. Estaria bé tornar-la a posar, ja que les que 
hi ha ara estan molt allunyades de la zona de joc.   

 Disposar de més petites deixalleries per totes les zones i urbanitzacions del 
municipi per tal d’evitar que la gent dipositi electrodomèstics, sofàs i altres 
bultos al carrer.  

 Posar un “Gira-Gira” al parc de l’Escola Rosa Oriol, un gronxador de xarxa gran i 
ampliar la tirolina.  

 Disposar d’un espai al mercat setmanal per a les protectores d’animals.  
 Replantar els arbres que han estat tallats per a construir-hi noves edificacions.  
 Piscina Municipal coberta.  
 Sortides organitzades fora d’horari escolar per a nens i nenes de menys de 12 

anys. (Camp nou, museus…) 
 Introduir un acte de focs artificials a la Festa de Nadal.  

 Més camps de futbol i bàsquet públics.  

 


