ACTA DEL CONSELL D’INFANTS
DIA I HORA: 24 de novembre de 17.30 a 19h

LLOC: Sala valls Areny del Mirador

ASSISTENTS:

Biel Morón, Ainara López, Carla Fernàndez, Bruna Povedano, Nin Martínez, Martina
Momboise, Naia Monfort, Judith Garcia, Carla López, Jan Niñerola, Marina Alcalde,
Lucía Zorrilla, Aleix Segura, Danae Lopera, Alex González, Júlia Prada, Martina Vaquer,
Erik Umbert.
Judit Avellaneda i Mercè Costa (dinamitzadores)

ORDRE DEL DIA, TEMES A TRACTAR:

Jocs de presentació
Joc de presa de decisions
Organització de les comissions
Repartir dies de Ràdio

EL QUE PARLEM I DECIDIM SOBRE CADA TEMA

ELS JOCS DE PRESENTACIÓ
-

Juguem a la frase maleïda amb els noms de tots/es els representants i també amb el color
preferit

-

Després tenim dos minuts per buscar a alguna persona amb qui tinguem 5 coses en comú.

Queda pendent el joc de presa de decisions. No tenim temps!

ORGANITZACIÓ DE LES COMISSIONS
Repassem les comissions del curs passat i ens apuntem a la que volem.

Recollida de propostes:

encara que sigui el primer dia alguns representants

ja han recollit propostes dels seus companys/es de classe!

ACTIVITATS
1. Fer una lliga de futbol amb les escoles: S’explica que els dos primers anys del
Consell d’Infants es va fer un torneig de futbol i que la valoració dels centres
no va ser positiva perquè va generar molta competitivitat. La proposta va
derivar a les jornades esportives que encara es fan el mes de juny per tot
l’alumnat de 6è.
2. Fer un làser tac a Castellar
3. Parkour com el de Sabadell

SUGGERIMENTS:
1. Posar bosses als pipicans
2. Que es respecti l’hora del soroll a la Plaça Calissó
3. Fer una activitat de recollida de plàstics
4. Decorar millor Castellar per Nadal
5. Posar més rocòdroms a les places
6. Posar més contenidors de plàstic

MANTENIMENT
4. Emili Carles-Tolrà: arreglar la font del pati dels grans i arreglar les goteres
del gimnàs que, poc després de les obres, s’ha tornat a inundar.
5. Posar un mirall a la cantonada del Codeleran.
6. Fraccionar les papereres de les places
7. Plaça Europa: arreglar tirolina
8. Falta llum al carrer Àngel Guimerà
9. Arreglar la xarxa de volei i tallar la gespa del camp de futbol del costat de la
Plaça Europa
10. Arreglar la paperera del parc de la tirolina (Can Carner)

PROPOSTES QUE SERVIRIEN PER PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS:
1. Fraccionar les papereres de les places
2. Fer més gran l’skate park
3. Fer un espai de Parkour com el del parc Catalunya de Sabadell

PROPOSTES PENDENTS DE CONCRETAR:
1. Arreglar la plaça de la Miranda
2. Fer més aparcaments a Castellar
3. Fer més parcs divertits a Castellar
4. Arreglar la plaça del molí
5. Posar parades d’autobusos a Can Font (investigar)
6. Posar lavabos públics al carrer
7. Renovar la plaça del Forjador

QUI ANIRÀ A LA RÀDIO: SANT ESTEVE, DIMECRES 30.

DATA DE LA TROBADA SEGÜENT: 14 DE NOVEMBRE

CONTACTE DEL CONSELL D’INFANTS:
MERCÈ COSTA: infancia@castellarvalles.cat 93 714 40 40
JUDIT AVELLANEDA: ludoetac@castellarvalles.cat 93 715 92 89

Repte per aquest curs:

preguntem un desig pel Consell, què ens agradaria

que passés aquest curs, de què estaríem contents i contentes a final de curs:

1. Que a les places hi hagi papereres fraccionades.
2. La millora dels parcs.
3. Aconseguir tot el que ens proposem
4. Que el Consell d’Infants sigui més important
5. Que tots els nens/es amb dificultats tinguin suport
6. Que Castellar tingui un parc de parkour
7. Que el Consell sigui més famós i més conegut
8. Tenir diners per a realitzar una proposta xula per Castellar
9. Guanyar els pressupostos participatius
10. Que es compleixin 5 propostes del Consell d’Infants
11. Que es millorin els llums de Nadal
12. Que es posin càmeres per regular la delinqüència
13. Que els joves no cridin a les places més tard de les 11h ni tirin vidres
14. Fer un làser tag

