
 

CONSELL D’INFANTS CURS 2019-2020 

ACTE DEL DIA 06.05.2020 

Assistència: Natàlia, Aleix, Carlota, Roger, Joan, Sergi, Paula, Marçal 

Dinamitzadores: Dara i Paula 

Primer de tot hem fet unes quantes preguntes als consellers i conselleres per saber com 
han anat aquests dies de confinament, si ja han sortit al carrer, com s’han sentit, com 
ho han viscut, etc. Ens han comentat que si que han sortit i que des de que es pot sortir 
al carrer és millor. Alguns el primer dia ho van viure amb por, però moltes ganes, d’altres 
han comentat que creuen que s’està anant massa ràpid ja que es van trobar molta gent. 

També vam parlar de les dues tasques que els havíem encomanat a la última trobada:  

 fer un dibuix i gravar-se ensenyant-lo. Alguns d’ells, tenien de gravar-se també 
dient 4 frases. 

Hi ha nois noies que encara no ho han fet i donem com a marge per fer-ho fins a finals 
d’aquesta setmana (dia 17) 

A continuació, hem parlat sobre què hem estat fent durant el curs ja que aquesta era la 
última trobada abans de la cloenda. Fer un vídeo sobre com ha anat aquest curs, coses 
que hem fet o que teníem previstes de fer i que arrel del Covid19 s’han quedat penjades, 
etc. Hem repartit les diferents activitats que hem fet al llarg del curs i temes importants 
que creiem que es tenen d’explicar. (data límit dia 22) 

 benvinguda (Natàlia) 
 trobades (Aleix) 
 dia de la dona (Carlota) 
 biblioteca (Roger) 
 coronavirus (Marçal) 
 primera trobada online- St Jordi, vídeo de dibuixos (Joan) 
 segona trobada online-alcalde i regidor (Sergi) 
 resum curs i manifest (Paula) 

També hem decidit fer un escrit (manifest) explicant com s’ha viscut el confinament des 
del punt de vista infantil. Hem quedat que el treballarem a la última trobada. Aquests 
són els temes que creuen que hi ha de sortir: 

 Poder estar més en família, però només amb la família propera 
 amics: complicat no poder-los veure 
 una mica difícil concentrar-se per fer feina  a casa perquè hi ha més 

distraccions però hi ha els pares que et poden ajudar i l’ambient és més 
còmode.  

 complicat estar-se quiet i no poder fer esport, futbol, etc. 
 potser es valorarà més la rutina diària, anar a l’escola, etc. 

 



 

A la trobada d’avui, hem tingut la sorpresa que hi ha assistit l’alcalde i el regidor i els han 
estat explicant diferents cosetes. Amb ells també hem parlat de la cloenda i comenten 
que els agradaria fer-la de manera ordinària, com una festa. Si no pot se, diuen de fer-
la online, juntament amb l’alcalde i el regidor i presentar-los les diferents propostes i el 
resum del curs.  

 

 

 


