ACTA REUNIÓ ABRIL COMISSIÓ DISTRICTES 3 i 4

Data: Dimecres 24 de abril, 18h.
Espai: Espai relacional del Complex Gent Gran Sant Oleguer
Assistents: Angie Cirera, Clàudia Parra, Alexandru Tudor. - DISTRICTE 3
Clàudia Molina, Iratxe Montes, Abril Puigmartí, Mar Torrecilla, Clara Martínez, Núria Navarro,
Sanae Oumehdich, Júlia Pérez, Pau Salinas, David Oluchi, Júlia Roura - DISTRICTE 4
S'excusen: Ainhoa Chavez, Shaila Anastacio, Jordan Jaziel Dancuart, Lídia Sánchez, Carla
Muñoz, - DISTRICTE 3
Laura Núñez, Irene Quero, Iván Reixach, - DISTRICTE 4

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 a diferents mitjans de comunicació de Sabadell

Acta de la sessió/Temes tractats:
Per començar, 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 diferents mitjans de comunicació de Sabadell

(el diari, diari digital, ràdio, etc.). Van redactar ells/es mateixos el text del correu i el van enviar
a totes les direccions email que teníem.

La resta d'infants es van quedar amb els altres educadors acabant les bústies per les escoles
dels seus districtes.

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.
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.
Les idees que van sorgir d'aquest grup van ser les següents:
•

Que les propostes que posin els infants han de ser per millorar la ciutat, no per millorar
la seva escola en concret.

•

Només la poden utilitzar els infants, no els adults

•

Les propostes han de tenir bona lletra per poder entendre el missatge

•

La bústia no es pot manipular ni fer malbé, enviar un correu al mail del consell si es
trenca per poder reposar-la

•

Les propostes es poden escriure en qualsevol paper

•

Les propostes no han de ser personalitzades i poden ser anònimes

•

PER QUÈ SERVEIXEN: Hem fet les bústies perquè tots els infants de Sabadell tinguin
la oportunitat de fer propostes per millorar la ciutat, nosaltres els consellers i les
conselleres les recollirem i les tindrem en compte per poder treballar-les.

•

Els i les conselleres seran les encarregades d'obrir les bústies i recollir-ne el contingut
- Proposta de recollir-les un cop a l'any

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.

