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1.- Identificació  de la sessió: 3 

Número de la sessió o de l‘acta: 3 

Data i lloc: 28 de novembre 2018 

Hora inici: 17:30                          Hora acabament: 19:00 

2.- Assistents: 

Nom i càrrec  i/o a qui representen(si s’escau): Ruben Zamora, Ainara Serrano, Joan 
Gil, Elena Julián, Joan Cruz, Sergi Asensio, Lucia Castellanos, Pol Sánchez, Emma 
Avilés, Ona Bautista, Maria José Cano, Carla Castillo, Edith Cortés, Mel Domínguez, 
Ilyass Mbarki, Nayara Rojas, Alex Sasot, Anjie Xia, Joel Contreras, dinamitzadores 
(Carla i Cristina) 

 

3.- Nucli de la sessió: 

Ordre del dia: 

 1. Joc inicial 

 2. Fira del gall 

  2.1. Explicació funcionament fira del gall 

  2.2. Treball per grups: decoració i taller 

  2.3. Posada en comú 

 3. Projecte 

Desenvolupament de la sessió:  

Els portaveus (Mel i Pol) s’encarreguen d’explicar com es divideix la sessió  

1. Joc d’inici: els cercles. Els infants fan dos cercles, un interior i un altre 
exterior. Els de dintre miren cap a fora i els de fora miren cap a dintre. Els de fora 
van donant voltes fins que el monitor diu stop. Estaran davant una persona del 
cercle de dins i s’hauran de dir 4 coses per conèixer-se .  

 2. Fira d’entitats del gall 

  2.1. El Joan Cruz explica que van fer a l’stand l’any anterior. Resol 
dubtes sobre les activitats i la forma de fer de l’any 2017.   
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3.- Nucli de la sessió: 

  2.2. Treball per grups: decoració i taller. El grup es divideix en dos 
grups segons els seus propis interessos, si es volen encarregar de la part de decoració 
de l’stand, així com si es volen dedicar a pensar i fer propostes sobre el taller que es 
durà a terme.  

  2.3. Posada en comú: els dos grups posen en comú el treball que han 
realitzat i prenen decisions conjuntes sobre que es farà finalment a la paradeta.  

Decoració: fan les seves propostes. Tots els infants es mostren d’acord. 

Taller: proposen 4 activitats.  

- 2 bústies transparent on la gent ha de contestar una pregunta segons el que 
faria (sí/no) en cada cas. Papers de colors per diferenciar el sí i el no. 

 - Xapes amb alguns dibuix que tu faries o amb els logos del consell (més petit) 

 - Calendari (mida targeta) amb dibuix del consell i part per fer un dibuix propi 

 - Clauer, per un costat el dibuix del consell per l’altre un emoji personalitzat 

3. Projecte: s’explica per sobre el projecte del ciberbulling de l’any anterior i 
es proposa portar noves propostes per la propera sessió i acabar de decidir que es 
durà a terme.  

Acords:  

Decoració: pompons taronges, lletres grans penjades d’un fil que posi ‘consell 
d’infants’ 

Es decideix que a l’stand hi ha d’haver: 

 - 2 bústies transparent on la gent ha de contestar una pregunta segons el que 
faria (sí/no) en cada cas. Papers de colors per diferenciar el sí i el no. 

 - Xapes amb alguns dibuix que tu faries o amb els logos del consell (més petit) 

 - Arbre dels desitjos pel Prat.  

	


