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5a TROBADA CURS 2020-21  
10.05.2021 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 el possible funcionament de l’Acte de Cloenda, el qual, segurament serà presencial 

en el Teatre Municipal el dijous 17 de juny. S’està intentant que puguin venir tots els consellers/es i suplents del 

Consell d’Infants i d’Adolescents amb un acompanyant per infant i un representant del centre educatiu.  

  

 

 

 

 

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

• Cada grup ha desenvolupat un PowerPoint per la cloenda del mes de juny per tal de fer la presentació del 

projecte a l’Ajuntament. 

1. El grup 3 exposarà l’explicació de l’encàrrec que ens van fer des de l’Ajuntament, el disseny d’un espai 
públic. 

2. El grup 1 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 2 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…) 

• 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. 

• Grup 3: 
• Representant: Elga Puerto - Escola Pericot 
• Ajudant: Guisla Fons - Escola Eiximenis 

• Grup 1:  
• Representant: Cèlia Artero - Escola Domeny 
• Ajudant: Carla Laforet - Escola Montfalgars 
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• Grup 2:  
• Representant: Biel Lozano - Escola Verd 
• Ajudant: Martina Mañé - Escola Marta Mata 

 

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

• Hem presentat tots els PowerPoint  

• Ens hem acomiadat. 

 

S’HA ACORDAT QUE:  

✪ El dijous 17 de juny ens trobarem a l’acte de cloenda al Teatre Municipal..  

DATA DE LA PRÒXIMA TROBADA → ACTE DE CLOENDA: 17-06-2021 AL TEATRE MUNICIPAL DE 
GIRONA 

  

 
 
 
 
 
MOLTES GRÀCIES A TOTS I A TOTES! SEGUIM! 
 
  
 
 
 
  


