4a TROBADA CURS 2020-21
12.04.2021 17.30h. Virtual
A la PRIMERA PART de la trobada, amb GRUP GRAN...
•

Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres

•

Hem introduït una dinàmica per trencar el gel entre els consellers/es.

•

Tot seguit, hem comentat breument què vam dur a terme a la sessió anterior.

•

Un cop ja ens hem posat al dia, hem donat la benvinguda a la Mª Mercè Teixidor i la Sílvia Sancho, tècniques
de l’Àrea de mobilitat. Ens han projectat un PowerPoint on ens han anat explicant proposta per proposta les
que són més factibles i les que no i el perquè en el nostre espai.

•

En Biel de l’Escola Verd ens han explicat que la setmana passada es va celebrar una reunió de la taula de
mobilitat i tant ell com la Vera van assistir-hi. Ens han comentat quin va ser el seu paper en aquesta taula.

A la SEGONA PART de la trobada, amb GRUP PETIT...
•

Amb els companys de grup, hem comentat què els ha semblat tota la informació que hem rebut per part de l’àrea
de mobilitat i hem repartit els rols igual que en la trobada anterior donant així valor i protagonisme als consellers i
conselleres.

•

Cada grup iniciarà i prepararà un PowerPoint per la cloenda del mes de juny per tal de fer la nostra presentació del
projecte a l’ajuntament.
1. El grup 1 exposarà l’explicació de l’encàrrec que ens van fer des de l’ajuntament, el disseny d’un espai públic.
2. El grup 2 explicarà què és el Consell d’Infants (explicació de l’òrgan de participació, tallers a les escoles, paper
dels consellers/es i suplents, quin espai els han ofert a l’escola per tal de poder explicar-se i transmetre la
informació, com els ha arribat la informació…)
3. El grup 3 explicarà com hem treballat al Consell d’Infants (format de les trobades, organització, què ens
agradaria haver fet i no hem treballat, qui ens ha vingut a visitar per part de l’ajuntament, què ens han dit, qui
ens ha vingut a visitar fora de l’ajuntament, què han aportat al projecte…)
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•

D’aquesta manera, cada grup ha començat a treballar amb la seva presentació.

•

Cada grup ha escollit un representant, portaveu per a presentar el PowerPoint i un tècnic/a que ajudarà al portaveu
a exposar totes les idees, projectarà la presentació i s’ocuparà del xat per si hi haguessin preguntes, juntament
amb l’ajuda de l’educador/a de referència.

A la TERCERA PART de la trobada, amb GRUP GRAN…
•

Hem explicat la tasca per a la pròxima trobada i ens hem acomiadat.

S’HA ACORDAT QUE:

✪ La cloenda del Consell d’Infants es durà a terme el dijous 17 de juny a les 17:30h juntament amb el Consell
d’Adolescents, i no el dia 14 com estava previst, aquesta cloenda es realitzarà de forma virtual.

Per la PROPERA TROBADA:

✪ Cal que aneu pensant com us agradaria que fos el vostre PowerPoint, tant de format com d’informació, i

podeu anar penjant idees a la carpeta del grup que us pertoca i que compartim al drive, penseu que us donem
permís per editar la carpeta, per això us recordem que només pugeu arxius i no esborreu :

Grup
de
consellers/es
que
estan
al
grup
de
https://drive.google.com/drive/folders/1goPxc6lUoih8FkrYIfNmUJUhr9LhaovY?usp=sharing

l’Albert:

Grup
de
consellers/es
que
estan
al
grup
de
la
https://drive.google.com/drive/folders/1PDQhTq6MOZB_D9kQRrTe29Kzg19a92_G?usp=sharing

Maria:

Grup
de
consellers/es
que
estan
al
grup
de
la
https://drive.google.com/drive/folders/1Ni_CcAGG9f__hdKZp_tQcUQcTnAov9Ml?usp=sharing

Rosa:

DATA DE LA PRÒXIMA TROBADA: 10. 05. 2021
https://us02web.zoom.us/j/88434197996?pwd=RTVjNmVzcEtsQTFoNXN1aVRMY1hVdz09
ID de reunió: 884 3419 7996
Codi d’accés: 903029
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MOLTES GRÀCIES A TOTS I A TOTES! SEGUIM!
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