
SESSIÓ DE TREBALL del CONSELL dels INFANTS  

 

13 de febrer de 2017 

Lloc: Centre Cultural La Mercè 

Assisteixen a la reunió 42 dels 47 consellers i conselleres.  

En Jan assisteix en condició de substitut de l’Arnau i la Júlia assisteix en condició de 

substituta d’en Martí. El nombre total d’assistents és de 44.  

  

Assisteixen: 

- Clàudia  

- Mireia  

- Diego  

- Pau  

- Sara  

- Yarel  

- Marta  

- Isidre  

- Omar 

- Rawan 

- Maria 

- Jan  

- Alexandra  

- Jael  

- Pau  

- Genís  

- Ian  

- Navjot  

- Guillem 

- Martina  

- Eva  

- Jana Ochoa  

- Hassana  

- Muhamadou  

- Marina  

- Jan (en substitució de l’Arnau) 

- Marc 



- Adriana  

- Sabina  

- Gerard 

- Ariadna  

- Marc 

- Nico  

- Jofre  

- Júlia (en substitució d’en Martí) 

- Iker 

- Adil  

- Cristian  

- Joan  

- Aina  

- Xènia  

- Jan  

- Jeanette  

- Iker  

 

S’excusen: 

Arnau, Nadia i Sanae. 

 

No assisteixen: 

Ángela i Martí. 

 

 

◊ Presentació 

Benvinguda, comprovació d’assistència.  

Assignació de cada conseller al grup 1, 2, 3 o 4. 

 

◊ Proposta de treball: Neteja de la ciutat.  

Els consellers i conselleres es distribueixen en quatre grups de treball (grups de 10-12 

nens/grup) per posar en comú les diferents propostes recollides des de les escoles 

conjuntament amb els seus companys de curs.  

Abans de començar es fa un recordatori de noms (nom, escola i afició) i es tria per 

consens un portaveu/redactor de cada grup. 

Acte seguit cada grup debat totes les propostes aportades individualment per cada 

membre i en fan una selecció.  



Es recullen els documents-resum de cada grup, un total de quatre. La secretaria 

tècnica s’encarregarà d’ajuntar i sintetitzar totes les propostes en un únic document, 

que serà enviat posteriorment per correu electrònic als consellers/es i als seus 

respectius tutors de les escoles.   

 

◊ Tancament de la sessió  

Els consellers i conselleres han de fer arribar tota la informació que han recollit a la 

sessió d’avui als seus companys de classe, per tal que entre tots triïn entre 3 i 4 

propostes màxim del total que s’han recollit avui. 

Ens acomiadem comprometent-nos a comunicar aquestes propostes a la propera 

sessió de treball per posar-les en comú amb la resta de consellers/es. 


