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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2018-19 

 

Acta de reunió 
  
Assisteixen;   Pep, Jana, Elga, Jan, Jan, Ona, Roger, Maria, Aina, Mar,Eric 

La Carol i la Paula com a dinamitzadores. 

Falten;  Tamaya  

 

Data:  11/03/2019 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 

Recollim propostes: 

Aina: Falten rajoles al carrer Castell del Fitó 

Maria: fer un museu amb el Palau dels comptes 

Ona: Falten papereres a la placeta del carrer hospital, i molts pipis de gos al carrer Jesús 

Amb el tema civisme surt la idea de crear una aplicació pel mòbil on estiguin localitzades totes les 

papereres del poble i t’apareguin l google maps... o alguna cosa similar. 

Roger: Reformar el pavelló vell ( hi ha goteres, rellisca el terra, les balles estan fluixes o mal collades 

( es mouen) les ratlles del terra estan despintades. 

Eric: Pintar l’aparcament de minusvàlids del carrer sant Llop 

Jan: Comunicar Aiguafreda amb Centelles amb algun camí peatonal 

Jan: els pas de vianants que ja no serveixen que s’esborrin. 

Com està el projecte de reforma del pla dels mestre. Si finalment es tirarà endavant o no. 

Esborrar o netejar pintades ofensives i paraulotes. 

Carril bici de centelles a Hostalets 

Consum de tabac i altres al voltant de l’escola sagrats cors. 

Vigilar amb els gossos perillosos o que no van lligats. 

VOTEM PER COL.LABORAR AMB L’ACTIVITAT DE LA MARATÓ DE LA SANG 
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Decidim per votació que participem. 

Pots de la calma amb gotes de plàstic, purpurina... 

Làmines o dibuixos per pintar 

Gotes i cors amb papiroflèxia 

Titelles  

Cactus de paper 

Concurs de bombolles de sabó 

Manualitat de fer baretes màgiques 

 

Proposta d’horari: d’11 a 13 

Fem un joc de Rol per treballar el tema de la igualtat de genera: 

Es reparteixen els papers entre els diferents nens i nenes del Consell d’infants, que han de defensar 

el seu personatge. 

El debat anirà sobre les extraescolars de nens i nenes 

Surten temes com per exemple el vocabulari patriarcal que es va servir quan parlem dels pares, els 

nens... en tots els genèric o quan parlem de nens i nenes posem el nen a davant. 
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