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Convocatòria    

    
Torna la Noèlia!! Estimades i 
estimats consellers, la 
Noèlia ja està recuperada i 
torna a incorporar-se a 
l’equip de dinamitzadores 
del Consell d’Infants. 

    
Us volem informar que la 
propera reunió del consell 
d’infants serà divendres 11 
de Març de les 17.15h a les 
19.15h. Ens trobarem al 
Centre Cívic Les Tovalloles. 

 

Temes que tractarem: 

1) Dissenyarem la gimcana 
de la ruta del passaport 
cultural. Comptarem amb la 
visita del Joan, de Calaix de 
Sastre, que ens ajudarà a 
planificar l’activitat. 

2) Temes que ens 
interessen. 

Acta 12 Febrer 

 
Canvis grups càrrecs 

Vam demanar poder fer els dos càrrecs. Per això les 
dinamitzadores ens han organitzat per grups de 3, i no per 
parelles. Ens donat un nou calendari de càrrecs. 

 

Albert S: CNIAC 

Com que no tothom coneixíem el Consell Nacional d’Infància 
i Adolescència de Catalunya, l’Albert, ex-conseller i 
membre del CNIAC, ens ha vingut a explicar quins temes hi 
treballen, com s’organitzen i com hi podem col·laborar els 
consells territorials. També ens va explicar que la Lara R ha 
estat escollida secretària del CNIAC. 
 
Encàrrec anual dels infants, aterrant les idees... 

Primerament, vam repassar la feina que s’havia fet el curs 
passat: el passaport, les fitxes dels punts del patrimoni a la 
ciutat, el segell, el codi QR, la col·laboració d’Arrels i de 
l’Albert dissenyador. 
 
Després, ens vam organitzar per grups i vam recuperar les 
propostes que havíem fet el dia anterior per a l’encàrrec 
d’aquest any, que porta per títol Escoles pel patrimoni. 
Se’ns va acudir fer una gimcana: 
· seguint la ruta que marca el passaport. 
· posant el segell per cada punt visitat. 
· per grups: d’escoles, famílies, etc. 
· els consellers/es anirem amb bicicleta per a controlar i 
informar. I fer fotos. 
· haurem de demanar la signatura dels drets d’imatge. 
 
Valoració de Carnestoltes 

La Júlia L. i la Noelia G., van valorar positivament 
l’experiència de jurat. Els va agradar molt fer-ho i van estar 
molt d’acord amb els criteris de valoració de les comparses. 
Tot i que admeten que els va ser difícil. 
La resta de consellers/es van opinar: 
- El que més em va agradar va ser els que repartien crispetes 
(David). 
- Molt original els de les crispetes (Ada). 
- Em va agradar molt participar-hi (Jara). 
- No m’ha agradat gaire perquè hi han participat menys 
comparses (Adrià). Perquè com que no han guanyat res, han 
decidit no participar-hi més (Júlia). 
 
Col·laboració amb la universitat 

L’Ana i el Pol han estat escollits per ser entrevistats per un 
grup d’investigadors/es de la universitat, que volen conèixer 



quina és “la petjada” que deixa en un infant haver participat 
en un consell de nens i nenes. 

 

Temes que ens interessen... 

Les dinamitzadores, han fet arribar les nostres propostes i 
peticions a l’ajuntament, i això és el que ens han respost de 
moment: 

 

· Aquest any...  
- participarem a Ràdio Sant Feliu. 
- donarem a conèixer el consell a través del CNIAC 
- la reunió de juny es farà al Parc Llobregat i podrem jugar! 
- farem la reunió amb famílies, per explicar-los el que fem. I 
inclourà un piscolabis 
 
· L’Ajuntament treballarà perquè... 
- el curs vinent es formi un consell de joves 
- les carpetes del consell siguin de cartró (ja que duren més 
temps) 
 
Demanem a les dinamitzadores: 

- fer trobades lúdiques del consell. On no només treballéssim 
sinó que ens divertíssim. 

- tenir 15 minuts de joc al començar cada reunió. 

 

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 correu abans de la propera reunió i farem una llista 

per parlar-ne!! 


