CON
NSELL D’IN
NFANTS CU
URS 2019-2
2020
ACTA DEL DIA
A 04.10.2019:
Assiistència: Fa
alta Carlota
a, Irene i Ma
ar.
17.00
0 – 18.10 h:
h
Hem
m fet la benvvinguda als nous conse
ellers i cons
selleres i als
s pares i maares d’aque
ests.
e pares i mares ha
an marxat,, hem pas
ssat a fer dinàmique
es de
Una vegada els
entació, con
neixença, cohesió, etc .
prese
18.10
0 - 18.30h
Hem
m sortit a fora
a a la pista a berenar i han tingut una estona
a lliure per ddesconnecta
ar
una m
mica i conè
èixer-se més
s sense pre
essió.
18.30
0- 19.25h
Quan
n hem entra
at a dins altra vegada,, els repetid
dors del con
nsell han exxplicat una mica
què és el conse
ell d’infants
s i com vam
m funcionarr el curs pa
assat. Els nnous consellers i
n pogut fer preguntes, demanar dubtes,
d
etc. Ha sortit taambé què es
e va
consselleres han
fer el curs passa
at, què va quedar
q
pend
dent, idees per aquest curs, etc.
es a tractarr durant el curs:
c
Teme
-

segureta
at
igualtat de
d gènere
medi am
mbient- canv
vi climàtic

ant de tot això,
a
hem anat a parla
ar del nom de
d grup i en petits gruups han fet pluja
Parla
d’ide
ees. Els doss noms més
s votats han
n estat:
-

si yo sup
piese
els lliçàn
nens

m que faltave
en membres per votar,, no ha qued
dat decidit.
Com
19.25
5- 20.00h
últim hem parlat de l’acte de co nstitució. Els
Per ú
E membres que ja ell van viure l’any
passsat han exp
plicat els companys e
en què con
nsisteix i ex
xemples dee discursos
s que
havie
en fet el currs passar. Cadascú
C
ha
a preparat un petit discu
urs per aquuell dia.
güent sess
Cose
es pendentts i tasques
s per la seg
sió:
-

logotip
acabar d’escollir
d
no
om de grup
càrrecs dins
d
del gru
up
portar prropostes de
els companyys i compan
nyes
comença
ar a treballa
ar les propo
ostes del curs passat: la discotecaa i neteja de
el riu
Tenes

