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1.- Identificació  de la sessió:  

Número de la sessió o de l‘acta: 01 

Data i lloc: Format telemàtic, via Jitsi 

Hora inici:17:30                         Hora acabament: 18:40 

 2.- Assistents: 

Consellers i conselleres (veure llistat assistència) 

Dinamitzadores del Consell (Mar Fungueiriño, Mar Garcia, Núria Vilarrasa) 

 

3.- Nucli de la sessió: 

Ordre del dia: 

- Fer la presentació de les dinamitzadores 

- Explicar l’organització del Consell 2020-2021, revisar el calendari 

- Començar a preparar el sorteig de renovació 

   

Desenvolupament de la sessió:  

- Fem la presentació de les noves dinamitzadores del Consell d’enguany, les dues 

Mar. 

- Els consellers i conselleres  assistents fan una petita presentació de cadascun, 

per fer un recordatori dels noms. 

- Expliquem el calendari de sessions i activitats previstes per aquest curs. 

- S’informa als consellers i conselleres de les següents qüestions: 

o L’Ajuntament està cercant un lloc on realitzar les sessions ordinàries de 

forma presencial, que compleixi totes les mesures de seguretat i 

prevenció de la COVID19. S’està treballant per tal que la sessió 

d’octubre ja es pugui realitzaren format presencial, Informarem a les 

famílies tan bon punt ho puguem confirmar. 

o L’intenció de l’Ajuntament és que el calendari del Consell es 

desenvolupi tal i com està previst, si fos necessari, s’adeqüarà el format 

de les sessions en format online .  Ho anirem adaptant en funció de 

l’evolució del a pandèmia. 
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3.- Nucli de la sessió: 

- Comencem a preparar el sorteig de renovació: 

 Informem que el sorteig aquest curs no es pot fer com als cursos anteriors, ja 

que hi havia molts assistents. Es farà en format molt petit ( només presència de 

tècnics Ajuntament , dinamitzadores i 4 consellers/es que faran de mà innocent i 

extrauran les butlletes) .El sorteig es retransmetrà online. Ja anirem informant. 

- Demanem 4 persones voluntàries per fer de mà innocent, com que en surten 8, 

fem un sorteig. 

Acords:  

- Acordem que, les 4 conselleres que assistiran al sorteig són: 

Clàudia Bàñez  

Aitana Puntas 

Carla Castillo 

MªJosé Cano 

       Ja les informarem de les funcions, hora, lloc, etc. Tot i això, acordem que, a la 

sessió vinent acabaran de confirmar-ho, després d’haver parlat amb les famílies. 

- Acordem que, els conselleres/es , a la propera sessió , portaran propostes  per 

fer una explicació del Consell pel dia del Sorteig. Plantegem alguna opció 

divertida, un vídeo, una coreografia.... A la propera sessió haurem de definir i 

realitzar aquesta acció. 

OBSERVACIONS: 

- La Maria Pugès ha anunciat que deixa de ser consellera; hem de buscar el 

sistema per cobrir aquesta vacant. 


