
 

[Escriba texto] 
 

1.- Identificació  de la sessió:  

Número de la sessió o de l‘acta: 4 

Data i lloc:18/12/2019. Edifici C/Centre, el Prat 

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

 

 

  

2.- Assistents: 

Nom i càrrec  i/o a qui representen(si s’escau):   

Consellers i conselleres del Consell d’Infants. Cristina i Olga, dinamitzadores de 

Consell i Ramón (Tècnic Educació Ajuntament) 

3.- Nucli de la sessió: 

Ordre del dia: 

Objectius de la sessió 

- Consensuar la dinàmica i el funcionament de les sessions de treball del Consell dels 

Infants. 

- Treballar la cohesió entre els membres del grup 

- Valorar la participació a la Mostra d’Entitats 

  

Desenvolupament de la sessió:  

Donem la benvinguda als consellers i conselleres. 

El primer que fem és parlar i reflexionar sobre el desenvolupament de les sessions 

ordinàries del Consell i la importància d’establir càrrecs per tal que les sessions es 

desenvolupin correctament. Detallem els càrrecs que cal implementar. 

Seguidament valorem la  participació del Consell a la Mostra d’entitats de La Fira del 

Gall. 

Fem una ronda on cada conseller/a fa la seva valoració particular. Ho recollim tot. 
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Seguidament fem el buidatge de les activitats de la Fira: fem dos grups i uns 

s’encarreguen del buidatge de les propostes per a la millora del Prat, i l’altre grup fa 

el buidatge de les opinions sobre LGTBI. Ho registrem tot. 

Acabem  fent un joc per repassar conceptes sobre LGTBI 

4.-Acords:  

Els càrrecs que hem acordat: 

- Moderador: Aitana i Mariona 

- Material. Júlia, Meritxell i Mariona 

- Informació:.Reyad i Martina 

- Secretaria: Marc i Marina 

- Acta: Carla i Ona 

- Silenci: Ari i Alex 

Observacions: Avui faltaven força consellers/es, ja que estaven preparant festivals i 

activitats de Nadal a les escoles. 


