ACTA REUNIÓ MARÇ COMISSIÓ DISTRICTES 5, 6 i 7

Data: Dijous 21 de març, 18h.
Espai: Complex Gent Gran Parc Central
Assistents: Daniel Fabregas, Verónica Arauz, Berta Clarena, Aina Gil, Arnau Jiménez,
Claudia Moreno - DISTRICTE 5
Ainhoa Hurtado, Vinyet Arellano, Claudia Buccella, Paula Collado, Laia Culi, Olga
Fernández, Lucía García, Víctor Tomás, Izan Velasco - DISTRICTE 6, Mohssine Boughaba DISTRICTE 7.
S'excusen: Abril Galogré, Pol Guillen, Oriol Cabré, Arià Herrera, Martí Ollé - DISTRICTE 5,
Darlyne Chuqui, Jamila Halmoul, Albert Quesada - DISTRICTE 6, Juan Trani - DISTRICTE 7

Ordre del dia/temes a tractar:
•

Preparació i elaboració de les bústies de suggeriments per totes les escoles de la
ciutat.

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 pintar les bústies per les escoles de la ciutat, n'havien de fer mínim 20,
però com venien molts infants també, en vam fer moltes més, unes 30. I els vam donar unes
consignes imprescindibles per fer-les (pintar totes les cares menys la de sota i els vam
explicar quina seria la cara principal on aniria el logo del consell i el nom de l'escola, i els
vam explicar que les tancaríem amb brides perquè no poguessin obrir-les a les escoles).
Però vam seguir la seva idea, que era poder fer-les totes diferents, deixant volar la seva
creativitat, i així ho van fer.

Els infants es van repartir per les taules que, prèviament, havíem preparat els educadors/es
amb tot el material per poder pintar i decorar les caixes com ells i elles volguessin (pintura,
retoladors, gomets, celo, etc.). I van estar tota la tarda pintant totes les bústies que vam

poder, mínim cada infant en va pintar dues i alguns/es fins i tot tres. Aquest grup va anar
molt ràpid i van ser molt creatius, es van divertir molt i van quedar molt originals.
Mentre pintàvem vam parlar amb els infants sobre que el mes següent les acabaríem totes
(només falta posar el nom de l'escola) i les entregaríem perquè poguessin portar-les a les
seves escoles i a escoles del voltant, així doncs, a la sessió d'abril acabaríem de lligar tots
els detalls. Molts consellers i conselleres ja ens van comentar que ho havien explicat a les
directores i tutores de la seva escola i que els havia semblat molt interessant.

Com a les sessions dels dies anteriors ja ho vam parlar amb els altres infants els vam
explicar la idea de poder fer un suport visual (power point o prezi) explicatiu de què eren les
bústies perquè totes les escoles poguessin passar-ho per les aules i també els hi va semblar
molt bona idea i van aportar més idees per poder fer-lo.

Per últim, per acabar la sessió vam recollir tot el material que havíem utilitzat tots i totes
junts i vam netejar-lo tot i la sala i els lavabos que vam utilitzar perquè quedés ben net.

La sessió va acabar a les 19:30h.

