
 
 
 
Dilluns 15 de febrer 
Lloc: Centre Cívic Barri Vell 
Assisteixen: 40 
No assisteixen: 5 
S’excusen: 3 (per malaltia) 
 
 
Els nens i nenes treballen per grups de treball “Comissions”.  
 
Disposició taules. 5 taules quadrades. 8-10 nens al voltant. 

 

Disposen de material DIN A 3 per taula i retoladors per escriure.  

Presentació :  

 

1. Activitat de benvinguda i presentació Pol  que és el nou conseller de 

Taialà .  

Parlem de l’organització de la taula 1 representant de taula per trasmetre  

i responsable d’ordre de la taula.Torns de paraula i silencis.  

 

2. Les dinamitzadores expliquem que el dia de la Constitució es va fer una 

gravació per a un programa de televisió Educaquè? I Passem el vídeo . 

Els infants estan molt contents.   

 

3. Repassem 10 minuts el que vam parlar l’altra dia. Parlem de les bases 

per al concurs del logotip del Consell d’Infants. 

 

4.  A les taules de treball  es proposa parlar sobre el pla especial Devesa. 

5 plànols de la Devesa pla especial 1 x TAULA. Per parlar i aquells que 

ja tenen aportacions ja les treballen  i passem a fer la presentació. Cada 

representant parla i comenta sobre el proposat en el seu grup, les 

dificultats per posar-se d’acord i el consens. 

 

 

 

 



 

5. Recollim el treballat, la dinamitzadora proposa preparar  una síntesis i ho 

passar-ho  als tutors i tutores. Perquè abans de la propera sessió 14 

març puguin retornar per correu electrònic les aportacions dels 

companys dels centres. Les dinamitzadores comenten que totes les 

aportacions les faran arribar als tècnics d’urbanisme i sostenibilitat 

perquè ho vagin estudiant.  

 

6. S’informa que el 14 de març tindrem la visita d’aquests tècnics  

 

7. A l’abril entre tots s’han de redactar les propostes pel Ple 

 

Es comenta la possibilitat de crear un Blog del Consell d’Infants.  

A l’espai de cloenda els consellers i conselleres expresen la seva experiènciai 

relació amb els companys i companyes i amb els tutors. 

 

 

 


