ACTA REUNIÓ ABRIL COMISSIÓ DISTRICTES 5, 6 i 7

Data: Dijous 25 de abril, 18h.
Espai: Espai relacional del Complex Gent Gran Sant Oleguer
Assistents: Arià Herrera, Pol Guillen, Daniel Fabregas, Verónica Arauz, Berta Clarena, Aina
Gil, Arnau Jiménez - DISTRICTE 5
Vinyet Arellano, Claudia Buccella, Paula Collado, Laia Culi, Olga Fernández, Lucía García,
Víctor Tomás, Izan Velasco - DISTRICTE 6,
Juan Trani - DISTRICTE 7.
S'excusen: Claudia Moreno, Abril Galogré, Oriol Cabré, Martí Ollé - DISTRICTE 5,
Ainhoa Hurtado, Darlyne Chuqui, Jamila Halmoul, Albert Quesada - DISTRICTE 6,
Mohssine Boughaba - DISTRICTE 7

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 UNICEF, ja que el dia següent era l'últim dia per
poder enviar-lo. Van redactar ells/es mateixos el text del correu.

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:
•

QUÈ SÓN LES BÚSTIES: capsa on tots els nens i nenes poden dir la seva opinió a
través de les seves propostes, per millorar l'escola, el barri, la ciutat.

•

Només poden utilitzar-la els infants, no els adults.

•

Bústia on els infants poden donar idees per millorar el seu barri o la ciutat de Sabadell.

•

Què és el Consell dels Infants? és un conjunt de nens i nenes de diferents escoles de
Sabadell que van ser escollits per sorteig, que es reuneixen un cop al mes i pensen i
treballen en propostes per millorar la ciutat de Sabadell.

•

Proposta de recollir-les un cop a l'any o fins que estiguin plenes.

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.

