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1a TROBADA CURS 2020-21 
18.01.2021 17.30h. Virtual 

 
Amb aquesta primera trobada es dóna per CONSTITUÏT el Consell d’Infants de Girona pel  curs 20/21. 
 
A la PRIMERA PART de la trobada en grup gran:  
 

• Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres  
• S’ha presentat l’equip: la Maria Mir, l’Albert Carbó i la Rosa Quiñones, de l’entitat Actiescola.  

També s’han presentat les tècniques municipals, la Pili Buil i la Montse Roca. 
• Hem fet una dinàmica de coneixença amb grups petits perquè es coneguessin a partir de  preguntes 

curioses i originals.  
• Amb la presentació del PowerPoint hem explicat el funcionament de les trobades:  

 
1. Calendari: Hem concretat les dates de les sessions, tot i que se’ls anirà informant via  correu de les 
pròximes trobades.  
2. El compromís: Hem repassat a què es comprometen per ser consellers/es o suplents i la  importància 
de transmetre la informació als companys.  
3. Quadern de treball: És important que els assistents usin el quadern que se’ls ha entregat a l’escola per 
anotar els temes tractats, els acords presos, quins són els temes a treballar a  l’escola i les feines que han 
de portar fetes per la propera sessió.  

 
A la SEGONA PART de la trobada en grup reduït:  
 

• S’ha presentat el tema que es treballarà: Un espai públic. És un tema que per part de l’Ajuntament 
interessa  tractar-lo i per als nens els hi és motivador. I en concret proposem centrar-nos a dissenyar un 
espai públic per a la ciutat de Girona.  

• Els hem  preguntat què els agradaria que hi hagués en un espai públic, amb qui van en els espais públics, 
entre d’altres i han sortit les propostes següents:  

o Grup 1. Albert 
Adaptat a gent amb discapacitat 
Més papereres 
Cendrers 
Espai lliure de fum 
Aparell de depuració de fum 
Zones verdes (com la Devesa o els jardins) 
Per tots els públics 
Gronxadors 
Bancs 
Petanca 
Màquines exercici 

o Grup 2. Maria 
Posar gespa o pedres petites a terra 
Bancs per a la gent gran 
Gronxadors, estructures, tirolina 
Espais verds, arbres 
Màquines de salut per fer exercici 
Pista poliesportiva 
Un caminet d’entrada per tal que pugui accedir tothom (cadires de roda, cotxets)  
Escombraries per reciclar (plàstic, paper, orgànic) 
Una font per beure aigua 
Un sorral pels més petits 
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o Grup 3. Rosa 
Plaques solars per aprofitar l’energia 
Càmeres amb control per tal que no es facin bretolades 
Accés per cadires de rodes 
Un espai on si hi ha algun problema es puguin aplicar els primers auxilis 
Rètols informatius del funcionament i de respecte per l’espai públic 
Pista per jugar  

• Comiat 
 

S’HA ACORDAT QUE:  
✪ Us enviarem l’enllaç amb el Padlet per tal que ho passeu als vostres tutors i pugueu escriure les propostes de la 
classe.  
https://es.padlet.com/actiescolaformacio/p8ugxsb0epdlgi83 
Per la PRÒXIMA TROBADA:  
✪ Cal que parleu sobre els espais públics amb la vostra classe i escriviu algunes propostes al Padlet (màxim de 3 
per curs?).  
DATA DE LA PRÒXIMA TROBADA: 15. 02. 2021  

 
 
MOLTES GRÀCIES A TOTS I A TOTES! SEGUIM! 

 


