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1.- Identificació  de la sessió:  

Número de la sessió o de l‘acta: 2 

Data i lloc: 30/10/2019 .Edifici C/ Centre, Prat de Llobregat 

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

 

2.- Assistents:  

Els consellers/es de primer any, segon any i tercer any. La Cristina, l’Olga, 

dinamitzadores del Consell i en Ramon (Tècnic Educació Ajuntament) 

3.- Nucli de la sessió: 

Ordre del dia: 

Objectius de la sessió 

- Preparar la sessió de l’acte de renovació del dia 15 de novembre. 

- Establir normativa funcionament de les sessions 

- Començar a establir el tema de treball d’enguany 

Desenvolupament de la sessió: 

Primer de tot amb els tres grups es fa un repàs de l’acte de renovació. Els 

consellers/es que marxen els expliquen com funciona l’acte i què haurem de fer. 

Seguidament els de tercer any marxen amb en Ramon a preparar el seu discurs. 

Ens quedem amb els de segon i primer any per tal de parlar i decidir quin serà el tema 

que volem treballar durant tot l’any. Surt escollit LGTBI. 

Un cop escollit el dia dividim el grup amb els dos grups per tal de poder treballar el 

discurs i power point per presentar el dia de l’acte de renovació. 

La Cristina es queda amb els de segon any per preparar el power point, falta temps per 

fer el ppt  i l’Olga prepara el discurs amb la resta de consellers/es. 

Quan queden 5 minuts ens retrobem els dos grups i fem un recordatori del dia i lloc de 

l’acte de Renovació. 
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4.-Acords:  

Les dinamitzadores acabaran el ppt i portaran els discursos el dia de l’Acte. 

Acordem l’hora de trobada el dia de l’Acte de Renovació 

 

 

 

Observacions: 

Els grups estan motivats per preparar l’acte de renovació, els de primer any mostren molt 

interès i tenen moltes ganes que arribi el dia. Els de segon any també tot i que estan una mica 

més dispersos. 

 


