1.- Identificació de la sessió: Sessió extraordinària
Número de la sessió o de l‘acta: 7
Data i lloc: Format telemàtic
Hora inici:17:30

Hora acabament: 19:00

2.- Assistents:
Nom i càrrec i/o a qui representen(si s’escau):
Consellers/es
Mar Fungueiriño, Mar Garcia, Núria Vilarrasa. Dinamitzadores
Ramón Moya, tècnic Ajuntament El Prat
Tècnica Pla Infància i Adolescència del Prat

3.- Nucli de la sessió:
Ordre del dia:
Informar els consellers/es sobre les eleccions per escollir representants del CNIAC
Donar a conèixer els drets dels infants.
Informar sobre el PLIA
Reflexionar i valorar el compliment d’alguns DDHH al Prat

Desenvolupament de la sessió:
Comencem la sessió amb l’explicació del funcionament del CNIAC
Es emanen consellers/interessats en esdevenir representants del Consell del
Prat en aquest organisme.
S’inicia el treball sobre els drets dels infants amb presentació del PLIA i la
reflexió sobre les següents qüestions:
-Què és un dret?
-Quins són el drets dels infants?
Es visualitza un vídeo dels Síndic de greuges sobre els drets dels infants

[Escriba texto]

3.- Nucli de la sessió:
Es divideix el grup en 5 grups , cada grup petit treballa un dret concret, i avalua el
seu compliment a la ciutat del Prat.
Després, cada grup ho exposa al gran grup
El recull de tot aquest debat es mostra en un document annex
Per finalitzar, s’expliquen les funcions dels consellers i conselleres com a
“ambaixadors del PLIA”:


Es farà una enquesta a les escoles, cap a finals març, amb els grups de 6é i 1r
d’ESO, i que és molt important participar-hi.
 Explicar a la seva escola la dinàmica que s’ha fet al Consell i proposar que es
faci. Les propostes es podran fer arribar a través d’un espai de propostes que
es penjarà al Participa
 Si no es fa debat a l’escola, també es poden recollir propostes i penjar-les com
a consell al Prat Participa
 Contestar l’enquesta consellers sobre el dret a l’escolta que enviarem des del
Consell
Participar a la Jornada Tothom Educa 16-17 a l’abril (els convidarem)
Acords:
- Els quatre consellers interessats defensaran la candidatura pel CNIAC a la propera
sessió (24 de març), en la que farem les eleccions per escollir dos representants

OBSERVACIONS

[Escriba texto]

