ACTA REUNIÓ SETEMBRE COMISSIÓ DISTRICTES 1 i 2
Data: Dimarts 24 de Setembre, 18h.
Espai: Casal Pere Quart
Assistents: Mariona Alcàntara, Sara Amkrched, Laia Baró, Jan Gandoy, Vinyet Garcia, Aina
Vidal, Pau González, Andreu López i Amanda Avaria - DISTRICTE 1
Anna Clarena, Roger Farell, Hugo Maza, Angelina Lijeron, Jordi López, Marina Massa i
Naiara Garcia -DISTRICTE 2
S'excusen: Berta Fité, Pau Guimerà, Raul Tarifa, Paula Toscas, Jan Valldeperas i Júlia
Vives - DISTRICTE 1
Wissal Elbelghiti, Nerea Fernández, Erik Fidalgo, Andreu López, Abril Mas i Paula Pérez DISTRICTE 2
Ordre del dia/temes a tractar:




Benvinguda al nou curs del Consell dels Infants de Sabadell i al nou equip de
dinamitzadors
Informar de les properes sessions del consell i la renovació parcial dels
consellers i conselleres del C.I.S.

Acta de la sessió/Temes tractats:
La sessió va començar donant la benvinguda als consellers i conselleres, ja que fou la
primera sessió d'aquest curs. Primerament es va fer una petita presentació dels membres de
l'equip de dinamitzadors, ja que 3 de les integrants eren noves, la Lidia, la Marta i la Mar.
Per aquest motiu, es va dedicar un moment per a donar una petita explicació als infants dels
motius pels quals ja no estaven la Cristina, l'Anna i el Sergi.

Tot seguit, es va començar amb una dinàmica de coneixença en forma de joc per tal de
trencar el gel. Aquesta, va consistir en que tot el grup va seure en rotllana i un per un, havien
de dir el seu nom i explicar tres coses sobre ells/es mateixos/es (interessos, aficions, família,
gustos ets.), una d'elles havia de ser una mentida i les altres després havíem d'endevinar
quina havia sigut. La dinàmica va servir per a conèixer tot el grup i per a crear un bon clima
de treball.

Després, es va passar a realitzar una altra dinàmica, la qual servia perquè els consellers/es
poguessin conèixer als membres de l'equip de dinamitzadors, amb el joc del "pasa palabra".
En aquest joc, els consellers i conselleres podien preguntar el que volguessin saber d’un
dels dinamitzadors. La consigna era que primer havien de dir el seu nom i a continuació dir
el nom del dinamitzador al qual volien preguntar i cada dinamitzador només podia utilitzar un
"comodí" per tal de no contestar a la pregunta, dient "pasa palabra".
Aquesta dinàmica va engrescar molt a tots els membres del consell, mentre es feia
recordatori dels noms dels integrants i a poc a poc es coneixia més a l'equip.

A continuació, es va fer un petit repàs dels temes que es tractaran en aquest nou curs, com
ara les Bústies de Suggeriments del Consell dels Infants i el projecte dels Camins Escolars
segurs. Per una altra banda, es va fer memòria del calendari per a les properes sessions
dels mesos d'octubre, novembre i desembre i la coordinadora del 24 d'octubre. També es va
parlar sobre que des del 25 de setembre fins a l'11 de novembre començaria el període de
renovació del consell d'infants de Sabadell dels nous integrants de 5è de primària. Es va
informar als consellers que durant les tres pròximes setmanes començaven les sessions
informatives per les escoles i que si era possible amb el consentiment de l'escola, podien
col·laborar explicant al seu centre com havia sigut la seva experiència al consell dels infants.
També es va comunicar que el dia 13 de novembre es realitzaria un sorteig públic per tal de
conèixer els nous integrants del consell i que el dia 20 de novembre començarien les
sessions del C.I.S incloent als nous integrants, donant-los la benvinguda a la primera Sessió
Plenària del curs, coincidint amb el dia dels drets Universals de l'infant i el 30 aniversari de la
convenció sobre els drets dels nens i les nenes.

Per últim, la sessió va acabar amb una petita valoració de la sessió, amb moltes ganes per
part dels consellers en començar aquest curs.
La sessió va acabar a les 19.30 h, tot i que no va donar temps per tal d'elaborar algunes
propostes per a realitzar pel plenari del dia 20 de novembre.

