ACTA REUNIÓ ABRIL COMISSIÓ DISTRICTES 1 i 2

Data: Dimarts 30 de abril, 18h.
Espai: Espai relacional del Complex Gent Gran Sant Oleguer
Assistents: Berta Fité, Jan Gandoy, Vinyet Garcia, Pau González, Pau Guimerà, Raúl Tarifa,
Paula Toscas, Jan Valldeperas, Mariona Alcántara, Aina Vidal, Júlia Vives, Carla García, Laia
Barò, Amanda Avaria - DISTRICTE 1
Hugo Fernández, Nerea Fernández, Eric Fidalgo, Angelina Lijeron, Abril Mas, Marina Massa,
Paula Pérez, Anna Clarena, Roger Farrell, Wissal Elbelghiti, Naiara Garcia, Jordi López,
Andreu López - DISTRICTE 2
S'excusen: Sara Amkeched - DISTRICTE 1

Ordre del dia/temes a tractar:
•

Acabar la realització de les bústies i el power point per les escoles.

•

Explicació

per

part

dels

coordinadors/es

del

cartell

d'UNICEF

de

les

IMPRESCINDIBLES
•

Enviament del cartell als diferents grups polítics que estan actualment a l'Ajuntament

Acta de la sessió/Temes tractats:
Per començar, com avui venien dues nenes noves suplents vam fer una ronda de
presentacions amb un joc ràpid i vam fer una rotllana al terra per explicar els infants quin seria
el funcionament de la tarda, que era poder acabar les bústies per les escoles dels seus
districtes (només faltava tancar-les i enganxar els noms de les escoles). A més, els
coordinadors i coordinadores havien d'explicar a la resta de companys què van fer a la última
sessió.

Així doncs, el primer que vam fer va ser cridar als coordinadors i coordinadores i van fer el
traspàs del què vam fer a la sessió de març, que vam realitzar el cartell d'UNICEF amb les
propostes Imprescindibles de part dels infants per millorar la nostra ciutat. A més, vam portar
el cartell imprès i els infants el van poder veure finalitzat.

Un cop explicat, ens vam dividir en dos grups, els coordinadors i coordinadores es van posar
amb dues educadores i van enviar el cartell a UNICEF als diferents grups polítics que hi ha
actualment a l'Ajuntament perquè tinguessin en compte les seves propostes. Van redactar
ells/es mateixos el text del correu.
A més, vam preparar una mica un programa de ràdio al que ens han convidat des de Ràdio
Sabadell el dijous 2 de maig per poder explicar una mica el cartell de les propostes
imprescindibles. Només podien venir 5 infants i vam decidir que fossin els coordinadors/es
dels districtes 1 i 2 per poder preparar-ho amb ells/es aquell mateix dia.

La resta d'infants es van quedar amb els altres educadors acabant les bústies per les escoles
dels seus districtes. Per sort, van venir quasi tots/es els consellers/es, ja que als districtes 1 i
2 és on hi ha el major nombre d'escoles i vam tenir molta feina.

Tot seguit, vam parlar del suport visual (power point) que els infants volen fer per poder enviar
a totes les escoles per email perquè tinguin tota la informació sobre les bústies i puguin
explicar-ho per totes les aules.
Els infants d'aquests districtes van acabar de decidir-ho tot amb les idees i propostes que
havien dit els infants de la resta de districtes a les sessions de la setmana passada.

Després ens vam reunir tots/es junts/es i vam distribuir les bústies perquè cada infant pogués
entregar la que ell/a volgués, així que cadascun va decidir a quina escola portaria una de les
bústies.

Per últim, per acabar la sessió vam recollir tot el material que havíem utilitzat tots i totes junts
i vam donar les bústies als infants perquè se les emportessin.

La sessió va acabar a les 19:30h.

