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1.- Identificació  de la sessió: 2 

Número de la sessió o de l‘acta: 2 

Data i lloc: 24 d’octubre 2018 

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

2.- Assistents: 

Nom i càrrec  i/o a qui representen(si s’escau): Helena Sanfeliu, José Manuel 
Gomez, Ruben Zamora, Joan Gil, Jessica Felipe, Sonia Moya, Elena Julián, Berta 
Rando, Sergi Asensio, Lucia Castellanos, Pol Sánchez, Emma Avilés, Ona Bautista, 
Maria José Cano, Carla Castillo, Edith Cortés, Mel Domínguez, MºJulia Fernández, 
Ilyass Mbarki, Nayara Rojas, Carla Sanchez, Alex Sasot, Anjie Xia, Ilyass,  Ramón ( 
tècnic)  dinamitzadores (Carla i Cristina) 

 
3.- Nucli de la sessió: 

Ordre del dia: 

 1. Explicació com s’organitza la sessió  

 2. Presentació del joc 

 3. Explicació de què és l’acte de renovació 

 4. Preparació de l’acte de renovació  

Desenvolupament de la sessió:  

1. Explicació com s’organitza la sessió:  Els portaveus s’encarreguen 
d’explicar com es divideix la sessió  

2. Presentació del joc: els consellers dinamitzen el joc on cada grup te unes 
peces de puzle i sense parlar entre ells l’han de resoldre.  

 3. Explicació de què és l’acte de renovació : explicació de que és l’acte de 
renovació per part d’alguns consellers voluntaris. 

 4. Preparació de l’acte de renovació: Es divideix el grup de consellers/es: 1r 
any, 2 any i els que marxen, de manera que cada grup ha de preparar seguint la 
consigna ser creatius la seva part. 1r any ( que esperen del consell) 2 any ( que van 
fer l’any passat i els que marxen ( que els ha aportat formar part del consell)    

  



	

[Escriba	texto]	
	

	

3.- Nucli de la sessió: 

Acords:  

Cada grup decideix que farà a l’acte de renovació  

 1r any à Què esperen del consell amb imatges i portaveu  

 2any à A través d’un Pwp explicaran quines activitats van fer l’any passat  

3 anyà Escrit que llegiran on explican la seva experiencia al llarg d’aquests 
anys en el Consell  
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