CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2018-19

Acta de reunió
Assisteixen; Pep, Jana, Elga, Jan, Jan, Ona, Roger, Maria, Aina, Mar
La Carol i la Paula com a dinamitzadores.
Falten; Tamaya i l’Èric

Data: 10/12/2018

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Temes a tractar:
− Repàs Acte de Constitució.
− Agafem propostes
− Activitat Cau de Bruixes
− Igualtat de genere

PROPOSTES:
-Jana: més activitats amb els gegants
-Aina: Arreglar l’skate parc
Farola trencada, posar un pipi can,
-Maria: la paperera del rossell està oxidada, cartells a prop de les escoles que posi que no està permès
fumar. I més control que tiren els cigarros i els xiclets de terra.
Camí d’ Hostalets a Centelles peatonal per anar caminant.
Roger: pipes, xiclets i cigarros davant de l’escola Sagrats
Ona: pàrquing davant del poli no hi ha senyals i van els cotxes contra direcció.
Roger: carrils bicis a Centelles i fer lo de l’scape room
Jan: més carrers decorats amb llums.
Jana: tema caques torna a preocupar molt.
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Si hi ha algun sistema per detectar quan estan verd i vermells els semàfors de Centelles.
CAU DE BRUIXES
Possibles espais:
A la sala d’exposicions
La capella petita davant el passeig
Sala de la violeta
Ens dividim per grupets i preparem per un costat les proves i per un costat alternatives a l’scape
room.
Obrir candaus amb claus.
Trencaclosques
Resoldre enigma
Un codi de desxifrar amb números i lletres
Trobar l’ escombra dins un dibuix mural amb blanc i negre.
NOM PER L’ACTIVITAT:
Scape Room Consell d’Infants
Màgic scape room
Scape Room embruixat

Dirigit a nens i nenes de 5 a 12 anys
Horari: 11:00 a 13:30
Haurem de quedar a les 10
15 minuts per grup entre 6 i 8
Deixem pendent de portar més proves i acabar de definir què farem, materials, qui s’ocuparà de cada
prova, de les entrades, dels grups, tema de difusió...

Per acabar posem un vídeo sobre el tema de genere per començar a treballar
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