ACTA REUNIÓ FEBRER COMISSIÓ DISTRICTES 3 i 4

Data: 20 de febrer, 18h.
Espai: Auditori del Casal Pere IV
Assistents: Shaila Anastacio, Jordan Jaziel Dancuart, Carla Muñoz, Clàudia Parra, Lídia
Sánchez, Alexandru Tudor. - DISTRICTE 3
Clàudia Molina, Iratxe Montes, Laura Núñez, Abril Puigmartí, Irene Quero, Mar Torrecilla,
Clara Martínez, Núria Navarro, Sanae Oumehdich, Júlia Pérez, Júlia Roura, Pau Salinas DISTRICTE 4
S'excusen: Angie Cirera, Araceli Andino, Alexander Gutiérrez, Carmen Márquez, Siena
Marquina, Ainhoa Chavez. - DISTRICTE 3, Iván Reixach, David Oluchi - DISTRICTE 4

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 i 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.
Els vam comentar que el dia anterior amb els infants dels districtes 1 i 2 va sorgir la idea de
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. I als infants d'aquest grup els va semblar
una molt bona idea.

Vam seguir la sessió parlant del taller de xapes del 8 de març, per entrar en el tema vam fer
una dinàmica, la dinàmica de les palletes de colors. Aquesta dinàmica consistia en que un
dels educadors repartia una palleta a cada infant, les nenes només podien agafar les de
color rosa i els nens podien triar entre tres colors diferents (groc, taronja i verd), de totes
aquestes palletes n'hi havia 4 que eren més curtes que les altres (només una rosa i tres de
cada un dels altres colors), representa que guanyaven els que tenien aquestes palletes més
curtes, és a dir, cada dia sortien 3 nens guanyadors i només una nena - el resultat que
buscàvem era que veiessin que en la vida real, encara no hi ha una igualtat d'oportunitats.
Va ser una dinàmica súper interessant, sobretot en aquest grup les nenes es van enfadar
molt al no poder triar color i haver d'agafar només la palleta rosa. I quan van veure el resultat
de la dinàmica s'enfadaven molt, tant nens com nenes. Però a partir d'aquí vam poder crear
debats molt interessants sobre el tema de gènere i d'igualtat, del feminisme, de la lluita de
les dones durant tants anys, etc. Els infants tenien molta informació sobre el tema i
coneixien moltes dones importants de la història.

Així doncs, com el dia anterior, vam fer dos grups de treball, 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 símbols i il·lustracions
feministes i vam trobar les imatges d'una il·lustradora que els van encantar (Tres Voltes
Rebel). A la qual després vam demanar autorització per poder fer servir les seves
il·lustracions feministes pel nostre taller de xapes.

L'altre grup, es va posar amb els altres dos educadors a donar més idees sobre el manifest
que vam decidir fer amb la idea dels infants dels districtes 1 i 2.
A totes les propostes del dia anterior van afegir les següents idees:
−

Una breu història del 8 de març

−

Que el tríptic fos de color lila

−
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.

