
    BBBBUTLLETÍUTLLETÍUTLLETÍUTLLETÍ 

  del Consell d’Infants 

                        Abril 2016 

  

  
Convocatòria 

    Us volem recordar que 
lapropera reunió del consell 
d’infants serà divendres 15 
d’Abril de les 17.15h a 
les19.15h. Ens trobarem 
al Centre Cívic Les 

Tovalloles. 

  

Temes que tractarem: 

1) Disseny, elaboració i 
enregistrament del vídeo de 
difusió de la Gimcana de la 
Rosa, que aquest any 
planificarem i dinamitzarem, 
juntament amb Calaix de 
Sastre i els voluntaris/es. 

2) Temes que ens 
interessen. 

  

IMPORTANT! 

Entre Abril i Maig tenim 
activitats extrordinàries: 

Dv 15 Abril: reunió ordinària 

Dv 29 Abril: reunió 
extraordinària, per 
planificar la Gimcana de la 
Rosa 

Ds 07 Maig: gimcana de la 
rosa (pel matí) 

Acta 11 Març 

Decidim que col·laborarem a la Gimcana de la Rosa 

-       Dissenyarem les proves. 

-       Dinamitzarem les proves. 

-       Les proves inclouran informació del patrimoni 
cultural que vam treballar el curs passat. 

-       Farem difusió de la gimcana a les escoles, 
mitjançant un vídeo casolà. 

-       L’activitat ens servirà per donar a conèixer el 
patrimoni de St. Feliu de Llobregat. 

  

Visita del Joan Lorenzo (Calaix de Sastre) 

Ens explica que: 
-       Aquesta serà la 19a edició de la gimcana de la 
rosa. 
-       El nom prové del fet que St. Feliu és la ciutat de 
les roses. 
-       Hi poden participar grups de 4 persones, a partir 
de 8 anys. 
-       Solen haver-hi 8 proves. 
-       L’espai on es realitza és el recinte firal: del Palau 
Falguera a la Torre del Roser. 
-       Les proves estan endreçades del número 1 al 10. I 
cada grup comença d’un punt diferent. 
-       La inscripció a la gimcana es fa presencialment al 
Palau Falguera. 
-       Hi ha dos voluntaris per cada prova: 
s’identifiquen amb una gorra. I se’ls ofereix un 
entrepà per esmorzar. 
-       Se sol muntar a les 10h i recollir a les 13:30h d'un 
dissabte. 
-       Els premis solen ser: un joc educatiu, una 
medalla, una rosa per al 1r, 2n i 3r grup classificats, 
en aquest ordre,  i una caramelada per a tots/es. 
-       En els darrers anys, la participació a decrescut 
una mica. El Joan està convençut que preparar-ho 
conjuntament amb el Consell d’Infants farà que hi 
hagi una revifada!! 

  

Entrevistes pel RecerCaixa 

Un grup de recerca de la Universitat de Barcelona està 
investigant la “petjada” que deixa als nois i noies que 
participen en un consell d’infants, aquesta experiència. 
  
La Laura va entrevistar el Pol i l’Ana. Mentre l’Ingrid, va 
demanar a l’Ezequiel, la Laia, la Lara i l’Hugo (ex-consellers) 
participar en una dinàmica. 
  
El proper dia ens explicaran què els va semblar... 



 

Per a qualsevol dubte o informació que necessiteu comentar-nos: 
consellinfants.santfeliu@gmail.com   

Recordeu:Recordeu:Recordeu:Recordeu: si teniu altres propostespropostespropostespropostes de funcionament del Consell d’Infants o temestemestemestemes que voleu 
comentar a les reunions, envieu-nos-els per correuabans de la propera reunió i farem una llista 

per parlar-ne!! 
 
 


