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1a TROBADA CURS 2019-20  
16.12.2019 

17.45h. Centre Cívic Barri Vell 

 

A l’ACOLLIDA de la trobada: 

 s’ha repartit una acreditació amb el nom  i cognoms, fotografia, curs i centre educatiu 

dels consellers i conselleres. L’acreditació es donarà a l’inici de cada trobada i es 

retornarà a l’acabar la trobada 

 s’ha repartit el material a cada conseller/a: una bossa de cotó, un bolígraf i el Quadern  

del Consell d’Adolescents que hauran de dur a cada trobada per anotar-hi allò que s’ha 

treballat i els acords presos i que hauran d’explicar a la resta de companys i 

companyes de curs. Cada conseller/a s’haurà de responsabilitzar de donar el Quadern 

a l’alumne suplent en el cas que ells no puguin assistir a una trobada. 

 

A la PRIMERA PART de la trobada: 

 hem donat la benvinguda als consellers i conselleres 

 s’ha presentat l’equip: la Núria Iglesias i l’Adrià Biosca, de l’entitat Actiescola. 

 hem fet dues dinàmiques de presentació tots junts: una de coneixença i una altra de 

cohesió del grup 

 s’ha dividit en grup gran en 2 grups petits i s’ha assignat l’educador/a de referència 

que tindrà cada grup durant totes les trobades. 

 

A la SEGONA PART de la trobada: 

 s’ha explicat el funcionament de les trobades i de l’ús del Quadern 

 s’han exposat les propostes de treball per aquest curs que portaven preparades 

alguns consellers i s’han exposat altres propostes que creien que han considerat 

d’interès per elegir amb els companys i companyes de curs de cada centre educatiu 

 s’han identificat i llistat els possibles temes a tractar   

 

I S’HA ACORDAT QUE  

 

 Plantejaran els 3 temes proposats als seus companys i companyes:  

o El canvi climàtic. La ciutat sostenible. Ecologia urbana. 

o Espais púbics destinats per adolescents de la seva edat. 

o Seguretat (relacionat amb la sensació de tenir seguretat envers a robatoris) 
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 Donaran opció a proposar altres temes d’interès 

 

 Entre aquestes 3 propostes, o d’altres que es proposin amb tota la classe (per aquells 

instituts que no ho han fet), s’haurà de fer una tria i portar l’elecció feta el dia de la 

segona trobada. 

 

I de cara a la PROPERA TROBADA: 

 

 s’escollirà el tema segons les eleccions de tots els centres.  

 

A la finalització de la sessió els consellers i consellers han anotat al Quadern del Consell 

d’Adolescents els temes treballats  i s’ha generat un debat sobre com es podria enfocar el 

tema del canvi climàtic.  

 
 

DATA DE LA PROPERA TROBADA:  27. 01.2020 

 

 

 
Ha excusat l’assistència : 

 FEDAC-Sant Narcís:     Consellera de 1r 

 
No han assistit a la trobada els següents consellers/es: 

 Sobrequés:       Consellera de 2n 

 Bell-lloc:        Conseller de 1r 

 Maristes:        Conseller de 2n 

 Montjuïc Internacional School Girona:   Consellera de 2n 

 Ermessenda – Can Prunell:    Consellera de 2n 

 


