ACTA REUNIÓ SETEMBRE COMISSIÓ DISTRICTES 3 i 4

Data: Dimecres 25 de Setembre, 18h.
Espai: Casal Pere Quart
Assistents: Jordan Jaziel, Lidia Sánchez i Alexandru Tudor - DISTRICTE 3
Abril Puigmarti, Irene Quero, Julia Pérez, Iratxe Montes, Clara Martínez, Mar Torrecilla, Pau
Salinas, Júlia Roura, Núria Navarro i Sanae Oumehdich - DISTRICTE 4
S'excusen: Shaila Anastacio, Angie Cirera, Clara Muñoz, i Claudia Parra - DISTRICTE 3
Ivan Reixac, David Oluchi i Clàudia Molina - DISTRICTE 4

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 la sessió 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, els dinamitzadors/es van elaborar un canvi en l'ordre de les activitats, per tal de
poder adaptar millor el temps i poder prioritzar primer els temes que s'havien de tractar. Per
tant, es va seguir amb un petit repàs dels temes que es tractarien en aquest nou curs, com
ara les Bústies de Suggeriments del Consell dels Infants i Adolescents de Sabadell i el
projecte dels Camins escolars Segurs. Per una altra banda, es va fer memòria del calendari
de 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.
A continuació es va deixar un espai perquè els consellers poguessin elaborar propostes per
tal de realitzar al plenari que estigués relacionat amb la temàtica dels drets universals dels
infants. Primerament els/les dinamitzadors/es van llegir els deu drets principals, per tal que
els nens i nenes entenguessin la temàtica.
Les propostes que es van proposar van ser les següents:

- Realitzar un joc sobre els drets dels infants
- Realitzar una petita obra de teatre
- Llegir el manifest entre els nens i nenes del públic per donar-los veu i donar un espai
per si volen proposar alguna cosa per a treballar-la al consell o a les escoles.
- Realitzar una performance sobre els drets dels infants a partir d'ombres xineses.

Després de debatre sobre les diferents propostes, es va arribar al consens de realitzar una
representació dels drets bàsics dels infants amb ombres xineses i també poder llegir els
drets, tant per marcar un ordre per les ombres xineses com per ajudar al públic adult i infantil
a entendre-les millor.

Després, es va passar a realitzar una altra dinàmica, la qual servia perquè els consellers
poguessin conèixer als membres de l'equip de dinamitzadors, amb el joc del "pasa palabra".
En aquest joc, els consellers podien preguntar el que volguessin saber a un dels
dinamitzadors. La consigna era que primer havien de dir el seu nom i a continuació dir el
nom del dinamitzador/a al qual volien preguntar i cada dinamitzador/a 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 recordàvem els
noms dels integrants i ajudava a conèixer l'equip i alhora servia com a cloenda de la sessió.

Per últim, la sessió va acabar amb una petita valoració de la sessió on els consellers i
conselleres van valorar molt bé tant a l’equip com la sessió, deixant clar que tenien moltes
ganes de realitzar les ombres xineses si al final la proposta tirava endavant.

La sessió va acabar a les 19.30 h.

