
 

[Escriba texto] 
 

1.- Identificació  de la sessió:  

Número de la sessió o de l‘acta: 3 

Data i lloc: 27/11/2019. 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 

- Aprendre a treballar en equip 

- Introduir tema LGTBI com a tema de treball d’aquest curs 

- Preparar l’estand de la Mostra d’entitats de la fira del Gall 

 

   

Desenvolupament de la sessió:  

Primer de tot, felicitem els consellers i conselleres per la seva participació i la seva 

actitud durant l’Acte de Renovació. 

Expliquem       que el cap de setmana del 13, 14 i 15 de desembre hi haurà la fira del 

Gall i la mostra d’entitat. 

Demanem els consellers i conselleres de segon any que expliquin què van fer l’any 

passat i com els hi va anar. 

Seguidament passem un vídeo on explica que vol dir LGTB i repassem dubtes 
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3.- Nucli de la sessió: 

Un cop els dubtes estan resolts comencem a preparar la Fira. 

Pensem com volem decorar l’estand, com volem fer participar a la població del Prat i 

com ens poden donar la seva opinió sobre el tema escollit aquest any LGTBI. 

Fem petites comissions i comencem a treballar els aspectes comentats anteriorment. 

Finalitzem la sessió posant en comú el què ha treballat cada comissió, valorem molt 

positivament el treball de cada grup. 

Abans d’acomiadar-nos, recordem als infants que ens posarem en contacte amb les 

famílies per tal de fer els horaris i els torns per la Fira.  

4.-Acords:  

Acordem que: 

- decorem l’estan amb fotos i amb logos del Consell penjants del sostre amb fils de 

pescar. 

- per tal que la població pugui donar la seva opinió i fer propostes pel Prat, muntarem 

una cistella de bàsquet perquè les persones ,un cop tinguin escrita la proposta, facin 

cistella amb la proposta. 

- durant la mostra s’anirà creant un arc de Sant Martí amb cartolines. Les persones 

que passin per l’estan podran donar la seva opinió sobre LGTBI en una cartolina i 

aquesta es graparà i es penjarà a la paret, així formant un arc de Sant Martí. 

- Com a taller acordem fer polseres amb els colors de la bandera LGTBI. 

- Acordem que parlarem amb les famílies per tal de acabar els horaris de la Fira 

 


