ACTA REUNIÓ FEBRER COMISSIÓ DISTRICTES 1 i 2

Data: Dimarts 19 de febrer, 18h.
Espai: Sala 4 Casal Pere IV.
Assistents: Berta Fité, Jan Gandoy, Vinyet Garcia, Pau Guimerà, Paula Toscas, Mariona
Alcántara, Sara Amkeched, Aina Vidal, Júlia Vives - DISTRICTE 1
Anna Clarena, Roger Farrell, Wissal Elbelghiti, Nerea Fernández, Eric Fidalgo, Angelina
Lijeron, Abril Mas, Marina Massa, Paula Pérez, Jordi López, - DISTRICTE 2
S'excusen: Pau González, Raúl Tarifa, Jan Valldeperas, Carla García, Queralt Figueras. DISTRICTE 1
Naiara Garcia, Andreu López, Hugo Fernández - DISTRICTE 2

Ordre del dia/temes a tractar:
•

Traspàs dels temes tractats a la sessió de la primera coordinadora.

•

Preparació taller de xapes 8 de març

Acta de la sessió/Temes tractats:
Per començar, vam tornar a fer una ronda de presentació molt ràpida, ja que hi havia una
nova consellera i així li fèiem una bona acollida i coneixia a tots/es els companys/es. Ens
vam posar en rotllana i vam fer ronda de noms ràpida de peu, després, per riure una estona
abans de treballar i seguir amb la coneixença, vam fer una vegada el joc del pistoler.

Després vam demanar als membres de la coordinadora que es posessin al mig de la rotllana
i expliquessin als altres infants com va anar la coordinadora i fessin el traspàs dels acords
que van prendre a la resta del grup. Va ser molt interessant i els altres infants van estar molt
atents i d'acord amb les propostes finals que es van posar a la llista final.

Seguidament les educadores/s vam comentar als infants les decisions que s'havien pres de
moment:

−

Activitat pel dia de la dona - taller de xapes

−

Realització de bústies per totes les escoles

Primer de tot, vam abordar una mica el tema de les bústies, els infants van rebre aquest
primer encàrrec amb molta il·lusió i molt contents de saber que a la sessió del mes següent
faríem el disseny de totes les bústies personalitzades per cada una de les escoles de
primària del municipi.
Tots van estar d'acord que, a les escoles on tenim infants que formen part del consell,
voldrien fer ells mateixos les entregues de les bústies un cop acabades. Per les altres
escoles, ja miraríem com poder fer-ho.
Amb aquest grup va sorgir la idea de poder fer un power point/prezi per explicar què són les
bústies i poder-lo enviar a totes les escoles perquè ho poguessin passar per totes les
classes. A més, així, a les escoles on no tenim infants al consell seria més fàcil i podrien
entendre millor el seu funcionament i perquè serveixen.

Vam seguir la sessió parlant del taller de xapes del 8 de març, als infants els va encantar la
idea i vam estar mantenint un diàleg molt interessant del feminisme i de la importància de la
dona i de celebrar el 8 de març. I van tenir la idea de poder fer un manifest o text per poder
repartir aquell dia, a més de fer el taller de xapes, ja que volien donar informació a tothom
del tema i del consell dels infants.

A partir d'aquí, com va sorgir la idea de crear un manifest/tríptic per aquest dia i també
havíem de preparar les xapes doncs vam fer dos grups de treball. Els infants mateixos van
decidir a quin grup volien posar-se per treballar i no va haver-hi cap conflicte, a més, els dos
grups van quedar molt igualats.
Així doncs, un dels grups es posava amb dues educadores a l'ordinador (que projectàvem
perquè el veiessin tots) a buscar imatges que els agradaria que sortissin a les xapes.
Sobretot buscaven dones importants de la història (ens va sorprendre el gran coneixement
que tenien i totes les dones que van buscar). Alguns exemples eren: Frida Kahlo, Malala,
Marie Curie, Cholitas escaladoras, Anna Frank, Maria Montessori, Jane Goodall, Agatha
Cristie, Juana de Arco, etc.

L'altre grup, es va posar amb els altres dos educadors a donar idees sobre el manifest que
volien escriure, quins conceptes volien que apareguessin, quines imatges, etc.
Les idees pel tríptic eren:
−

Presentació del Consell d'Infants

−

Definició del feminisme

−

Fotografies de dones importants

−

Explicar el perquè és important el feminisme per als infants

−

Explicar la història d'alguna dona important

−

Per què és important celebrar aquest dia - dia per reivindicar la igualtat

−

Explicar el perquè del color violeta

Per últim, per acabar la sessió s'ha fet un resum de tot el treballat i vam recordar als infants i
vam informar a les famílies del dia i l'hora del taller de xapes.

