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1.- Identificació  de la sessió: 1 

Número de la sessió o de l‘acta: 1 

Data i lloc: 26 setembre 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, dinamitzadores 

(Carla i Cristina) 

 

Opcional: membres que s’excusen i membres que no assisteixen i no s’excusen 
3.- Nucli de la sessió: 

Ordre del dia: 

 1. Presentació del joc 

 2. Explicació de què és el consell 

 3. Carta compromís 

 4. Càrrecs 

 5. Explicació del CNIAC 

Desenvolupament de la sessió:  

1. Presentació del joc: els consellers dinamitzen el joc de passar-se un cadell 

de llana dient qui són i que esperen del consell 

 2. Explicació de què és el consell: explicació de que és el consell d’infants 

per part de 3 conselleres  

 3. Carta compromís: s’arriben acords d’una carta de compromís conjunta que 

escriuen i signen tots els presents, conforme estan d’acord en complir uns mínims 

establerts i consensuats mentre són al consell.  

 4. Càrrecs: autodeterminen uns càrrecs concrets i qui els portarà a terme, 

així com la durada i el que han de fer. 

 5. Explicació del CNIAC: el Sergi ens explica que és el CNIAC i els projectes 

que estan portan a terme ara mateix 

 

Acords: s’hi especifiquen els acorda i/o conclusions de la sessió 

Temes pendents (si s’escau): enumeració dels punts de l’ordre del dia que no 
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3.- Nucli de la sessió: 

Acords:  

 4. Càrrecs: Secretari/a (prèn acta i escriu el que s’ha acordat): Lucia, Edith i 

Carla; Portaveu (explica que hem de fer a cada sessió): Pol i Mel; Supervisor/a 

(controla el to de veu, l’ordre…): Maria i José; Coordinador/a (coordina els grups de 

treball): Sergi i Ruben; Mediador/a (coordina els torns de paraula): Berta, Emma i 

Elena; Material (s’encarrega de tenir el material): Maria José, Ona i Carla. 

 
 


