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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2015-16 

 

Acta de reunió 
  
Data:  3/4/2017 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

 
Temes  a tractar: 

 Preparar les manualitats pel pròxim dia 8 a la marató de la sang 

 

Comencem a treballar en les manualitats pel dia 8. Els consellers que confirmen assistència són: la 

Marta, la Bruna, la Txell, en Roc, en Nil, la Núria potser i l’Emma. 

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. 

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 amb 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. 

 

PROPOSTES 

Clara: 

 Fer un consell d’adolescents. 

 Celebrar el dia de la dansa. 
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Núria: 

 Fer dessuadora amb el logo del Consell d’Infants. 

Nil: 

 Tancar el garatge del costat de l’ESO de Sagrats Cors per que els joves van a fumar. 

 Tallar el pas de darrera de l’hort del Palau dels Comtes, per que els nens que estan allà al 

costat es colen. 

Quedem a les 10’30 h amb els consellers a l’escola Ildefons Cerdà per preparar les activitats. 
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