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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16 

 

Acta de reunió 
  
Data:  13/3/2017 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 
Temes  a tractar: 

  

 

La Clara ens explica com va anar la trobada del CNIAC, van estar treballant els documents del CEC (els 

documents que vam recollir entorn a preguntes sobre les escoles, els professors, etc), van estar valorant 

l’activitat que van realitzar els dies dels súpers i van demanar si sabien d’alguna persona física o entitat per 

premiar per a reconèixer a la seva tasca per la infància. En Roc proposa l’Hospital Sant Joan de Déu, en Nil 

proposa la Malala Yousafzai, la noia que van disparar i treballa per què les noies tinguin els mateixos drets a 

l’educació. 

PROPOSTES 
Clara: 

− Fer el mes dels llibres, durant el mes d’abril per que coincideixi amb Sant Jordi, una activitat a on 

intercanviar llibres i fomentar la lectura. 

− Fer el consell d’adolescents. 

Núria: 

− Millorar l’educació, en comptes d’exàmens escrits exàmens orals. 

− Una samarreta amb el logo del Consell per què ens puguin reconèixer. 

− Fer un codi QR per poder deixar propostes pel consell. 

− A on hi havia una antiga nau a on feien graffitis, al pla del mestre, reformular-ho com a espai verd 

amb un gran parc. 

− Una zona per poder fer park cour. 

Nil: 

− Carrer Santa Coloma, i (....) no es netegen. 

Marta: 

− Posar rampes al casal Francesc Macià i a la Violeta per que la gent que té mobilitat reduïda pugui 

accedir. 
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− Posar música al carrer Socors i al carrer Sant Joan. 

− Posar un pas de vianants a les fàbriques del Xoriguer. 

− Posar papereres i bancs al camí fluvial. 

− Posar un pas de vianants al pla del mestre a on hi ha les escaletes. 

− Al parc del mestre posar gronxadors per als nens que tenen mobilitat reduïda. 

Bruna: 

− A l’espai verd que hi ha al costat del DIA, vora la via, hi ha molta herba i s’hauria de netejar i 

posar alguna barana per què és perillós. 

Els demanem que hauríem de treballar l’accessibilitat al parc. El parc té 4  entrades, hi hauria d’haver-hi una 

rampa cap a l’escenari i un altre a alguna entrada i treure les pedres. 

Demanem que passin una petita enquesta amb els companys, potser, aprofitant les hores de tutories. 

Preguntes com: 

Què necessitem en un parc? 

Com hi juguem? 

Què faria falta? 

Si es pogués canviar la font, com voldríeu que fos la font nova?. 

Possibles usos per l’escenari? 

Fer jocs com: bitlles, xarranca, petanca i que s’aprofités el bar per què porti la gestió del material (boles, 

pilotes, raquetes de ping pong, etc. Per fer cessió de material). 

Canviar la ubicació de la font per què li doni la ombra i no surti l’aigua calenta. 

Els demanem quan poden fer les activitats de la marató de la sang i quedem que serà al matí, horari de 11 a 

13 h i quedarem a les 10’30 h a l’escola Ildefons. 

Vam decidir fer una gimcana de proves i buscar, a cada prova, una gota de sang. 

Material: 

Cartolines per fer el carnet per segellar les proves. 

Gotes de sang plastificades. 

Portar  tampons o troqueladores per marcar els carnets. 

Posits vermells per fer la gota de sang gegant. 

Cartolina gran per la gota de sang gegant. 

Fer carnet per a cada participant. “col·laborador/a de la marató de la sang. Tothom suma”. Penjat o en forma 

de pin. 

Una taula. 

Cartell per als consellers/eres d’organitzadors. 

Proves: 

1. Carrera de sacs o peu coix 

2. Fer una cançó o poesia amb 3 paraules: sang, marató i punxada. S’adaptaran les paraules a les edats 

dels /les participants. 

3. Imitació amb mímica. Entregar una targeta amb dibuixos i, en parelles, han d’endevinar de que es 

tracta. 
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4. Portar un globus entre dos participants a l’esquena sense que caigui, d’un lloc a un altre. 

5. Encertar una gota dins una galleda. (mitjó vermell en sorra). 

6. Posar una tirita, amb els ulls tapats, en una cara, rebent indicacions. 

7. Buscar una gota dins una galleda (glicerina, aigua, etc.). 

8. Portar, d’un lloc a un altre, amb xeringues o esponja, l’aigua amb colorant vermell. S’ha de canviar el 

contingut de les galledes. 

9. Pintar una gota de sang a la cara. 

10. Enganxar un posit amb un missatge per animar a participar de la marató i la signatura per omplir una 

gota de sang gegant. 

 

La Txell estarà a la taula de sortida i arribada de la gimcana. 
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