ACTA DEL CONSELL D’INFANTS
DIA I HORA: dijous 22 octubre 2020, 17’30h

LLOC: Cada representant a casa seva (plataforma Zoom)

ASSISTENTS

Gerard Díaz, Biel Morón, Matyara Galisteo, Jan Domingo, Clàudia Prat, Marcel
Borràs, Iryna Bueno, Norah Blánquez, Andrea Barzano, Núria Grau, May Talbi,
Martí González, Júlia Prada, Diego Pérez, Albert??
Mercè i Judit (dinamització)

ORDRE DEL DIA, TEMES A TRACTAR

1.

Presentació dels i les representants i dinamitzadores.

2.

Presentació del projecte (què fem al Consell, calendari de trobades,
organització...). Distribució dels dies de ràdio

3.

Acte de constitució del Consell d’Infants.

4.

Recollida de propostes dels nostres companys/es de classe.

5.

Dia Internacional dels Drets dels Infants (20 Novembre).

EL QUE PARLEM I DECIDIM SOBRE CADA TEMA

1
PRESENTACIÓ DELS/LES REPRESENTANTS I LES DINAMITZADORES
Per presentar-nos de forma més divertida cadascú ha anat a buscar un objecte
que tingués a mà amb el que és sentís identificat/da, que servís per explicar
una cosa que li agrada fer.
Hem dit el nostre nom, l’escola on anem i hem explicat perquè hem escollit
aquell objecte.
Han sortit objectes relacionats amb els esports que practiquem, instruments
musicals, aficions, jocs que tenim per passar el temps a casa...
Ha servit per començar a conèixer-nos una mica.
Després hem escrit al xat algunes adreces electròniques de contacte que
faltaven.

2
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE CONSELL D’INFANTS
Què fem dels del Consell d’Infants?
El Consell d’Infants és l’òrgan de participació dels nens i nenes de Castellar.

Coma representants donarem la nostra opinió, farem propostes, queixes,
aportacions per millorar el municipi. I també recollirem i farem arribar també
les dels nostres companys i companyes.
El Consell d’infants, entre moltes altres coses, al llarg dels anys ha aconseguit
que les seves propostes fossin escollides als Pressupostos Participatius i s’han
fet carrils bici, rocòdroms, elements de joc en parcs infantils...

Calendari de trobades
Hem revisat el calendari del curs. Les trobades seran un dijous al mes a les
17’30h. De moment les trobades hauran de fer-se a través de video-trucades.

Calendari Ràdio Castellar
L’assistència a la ràdio serà els dimecres a les 12’30h i una de les
dinamitzadores recollirà les representants a l’escola.
Les

dinamitzadores

faran

una

proposta

de

calendari

perquè

cada

representant sàpiga quin dia anirà a la ràdio.
Aquest any no es podrà escoltar en directe mentre parlem per ràdio, haurà
de sentir-se després a la carta a http://www.radiocastellar.cat/

3
ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS
Serà el dijous 19 de novembre als Jardins del Palau Tolrà. És el dia que
oficialment els i les representants “prenen possessió” del seu càrrec i es
dóna per inaugurat el curs.
Hi assistirem l’Alcalde, el regidor d’Infància i Adolescència, els i les
representants i les seves famílies.
Passarem la convocatòria del Acte de Constitució amb els horaris.
QUI ANIRÀ A LA RÀDIO: El Casal i l’ Emili-Carles Tol

4
RECOLLIDA

DE

PROPOSTES

DELS

NOSTRES

COMPANYS

I

COMPANYES DE CLASSE

Hem fet una ronda de torns de paraula per dir les propostes de millora dels
carrers i places de Castellar que ens han fet arribar els nostres companys/es
de classe.
Ha quedat tot recollit per traslladar-ho a l’alcalde o a la regidoria municipal
que correspongui. Les respostes que rebin les dinamitzadores s’aniran
explicant per fer el retorn al grup de la classe.
Com que anàvem justos de temps, hem recollit algunes propostes a través

del xat.

5
DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DELS INFANTS
(20 novembre)
Des del Consell d’Infants donarem a conèixer els Drets dels Infants a
Castellar.
A partir d’uns dibuixos que representen els diferents drets hem anat dient

Quin dretDATA
representa
cada imatge?
dret conjunta
creiem amb
que eles
DE LA TROBADA
SEGÜENT:Aquest
12 de març,
compleix al nostre entorn? En altres llocs del món? Hem anat recollint
diferents opinions i reflexions que serviran per il·lustrar la publicació
d’aquests dreta al Actual durant el mes de Novembre.

Busquem un lema. Per la difusió del Dia Internacional dels Drets dels
Infants a Castellar. Han sortit idees com “Jo també tinc drets” “Junts
aconseguirem el respecte per tothom” “Jo també vull tenir drets com
tu”...

Donem a conèixer els nostres drets. A tots i totes les representants
ens arribarà a l’escola un paquet de cartells amb drets dels infants.
Podrem triar amb els nens i nenes del nostre grup quins cartells volem
penjar i a quin lloc de l’escola: aules, passadissos, cartelleres, menjador...
També podem penjar cartells als llocs, entitats on fem extraescolars durant
la setmana.

QUI ANIRÀ A LA RÀDIO:
28 D’OCTUBRE (6è de El SOL I LA LLUNA).
11 DE NOVEMBRE (JOAN BLANQUER)

DATA DE LA TROBADA SEGÜENT: DIJOUS 19 de novembre, SERÀ
L’ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS als Jardins del Palau
Tolrà.

QUÈ HEM DE COMENTAR ALS COMPANYS/ES DE CLASSE: Demanar
propostes, idees per CELEBRAR LES FESTES DE NADAL

a Castellar:

decoració dels carrers i places, activitats, espectacles tallers...
Recordeu que han de ser complint les mesures de seguretat per
evitar contagis de Covid:
aglomeracions...

al aire lliure o espais grans, sense

