ACTA REUNIÓ SETEMBRE COMISSIÓ DISTRICTES 5, 6 i 7

Data: Dijous 26 de Setembre, 18h.
Espai: Casal Pere Quart
Assistents: Martí Oller i Arià Herrera - DISTRICTE 5
Ainhoa Hurtado, Claudia Bucella, Albert Quesada, Izan Velasco, Laia Culi, Lucía García,
Olga Fernández, Paula Collado, Vinyet Arellano i Victor Tomàs -DISTRICTE 6,
Juan Trani i Mohssine Boughaba- DISTRICTE 7.
S'excusen: Abril Galodré, Clàudia Moreno, Pol Guillen, Aina Gil, Dani Fàbregas, Oriol Cabre,
Verònica Arrauz, Aina Gil i Berta Clarena - DISTRICTE 5
Darlyne Chuqui, Jamila Halmoul i Alison Plaza - DISTRICTE 6,
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, 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
són 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, sent així les sessions properes 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/es 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 relacionada amb la temàtica dels drets universals dels
infants. Primer de tot els dinamitzadors van llegir els deu drets principals, per tal que els
nens entenguessin la temàtica. També es va mencionar les propostes que havien elaborat
els seus companys de la comissió 3 i 4 sobre les ombres xineses.
Les propostes que es van proposar van ser les següents:
- Proposta de fer un puzle amb els 10 drets bàsics dels infants.
- Realitzar una performance sobre els drets dels infants a partir d'ombres xineses.
-Realitzar ombres xineses a l'escenari i alhora que el públic pogués participar
llegint els drets.

En general als consellers els hi va agradar molt la idea de les ombres xineses, tot i que
també pensaven que el públic havia de participar d'alguna manera.

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 i conselleres podien preguntar el que volguessin saber d’un
dels dinamitzadors/es. 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 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.
La sessió va acabar a les 19.30 h.

