
 

 

1a TROBADA CURS 2021-22  
20.12.2022 17.30h. Centre Cultural la Mercè 

 

Amb aquesta primera trobada es dóna per CONSTITUÏT el Consell d’Infants de Girona pel curs 21/22.  

Aquesta primera trobada s’ha fet de manera presencial i amb el grup sencer. Tot i això, un conseller s’ha connectat 

virtualment.  

 

 

 

 

 

A la PRIMERA PART de la trobada:  

� Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres. 

� S’ha presentat l’equip: la Cindy Mendoza, la Mariona Garcia 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 tot el grup per començar-nos a conèixer i fer cohesió de grup.  

� Hem fet fotografies dels consellers/es amb un photocall per fer les seves acreditacions. 

� 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, la  importància de 

transmetre la informació als companys i què fer si no poden venir en cas de confinament o d’altres motius.  

3. Quadern de treball: És important que els consellers/es i suplents utilitzin el quadern que se’ls ha entregat per 

anotar els temes tractats, els acords presos, quins són els temes a treballar a  l’escola i les tasques que han 

de portar fetes per la propera sessió.  

A la SEGONA PART de la trobada:  

� S’ha presentat el tema que es treballarà: El civisme. És un tema que per part de l’Ajuntament interessa tractar-lo i a més 

els consellers/es creuen que és necessari per a millorar la ciutat. I en concret proposem fer una campanya de 

conscienciació sobre el civisme.  



 

� Hem fet un joc amb preguntes tipus “vertader, fals” de temes relacionats amb el civisme, per començar a introduir-nos 

amb el tema. S’ha repartit un tríptic a cada conseller/a amb informació relacionada per tal que ho puguin ensenyar a 

casa i l’escola. 

� Hem fet un petit debat sobre quins temes englobaria el civisme:  

- Contaminació i reciclatge, no llençar la brossa al terra (llençar-la on toca). 

- No fer excessiu soroll al carrer o a casa, respectar el veïnat. 

- Recollir les caques de gos (o d’altres animals) i tirar aigua al pipí. 

- Cuidar l’entorn (mobiliari, escultures, monuments, etc.), no malmetre-ho. 

� I de quina manera es podria fer aquesta campanya? Hem fet una pluja d’idees: 

- Manifestacions 

- Posters o rètols 

- Eslògans 

- Enganxines 

- Xapes 

- Samarretes 

- Cançons 

- Tríptics 

- Opis (cartells grans de les parades d'autobús) 

- Autobusos 

- Totems 

S’HA ACORDAT QUE:  

✪ Cada escola haurà de pensar i escollir 3 temes relacionats amb el civisme que creguin que serien interessants de 

treballar i 3 formats amb els que es podria fer la campanya. Els resultats es posaran al Padlet.  

Enllaç al Padlet: https://padlet.com/actiescolaformacio/p8ugxsb0epdlgi83 

✪ Us enviarem l’enllaç amb el Padlet per tal que pugueu escriure les propostes de la classe. Cal tenir-les a punt abans de 

la segona trobada (24 gener). 

 

DATA DE LA PRÒXIMA TROBADA: 24/01/2022 → RECORDEU QUE SERÀ VIA ZOOM! 

 


