CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2018-19

Acta de reunió
Assisteixen; Mar, Aina, Ona, Eric, Marta, Roc, Pep, Elga, Aitana, Nil, Núria
Falten; Alba, Quique

Data: 8/10/2018

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Temes a tractar:

 Inici del consell d’infants curs 2018-19
Donem la benvinguda a la nova consellera, l’Ona de l’Ildefons Cerdà que suplirà l’Aitana que ha canviat
d’escola. Expliquem que aquest canvi és per equilibrar la representació de cada escola i que l’Aitana
vindrà fins el dia de la constitució oficial del consell.
Entreguem als consellers/eres el calendari de trobades per aquest curs 2018-19.
Contactes Ildefons:
Tutora de 5è A: Ingrid Gol igol@xtec.cat
Tutora de 5è B: Laura Soriano lsoria6@xtec.cat
Tutora de 6è A: Mariana Valero marionavalero@gmail.com
Tutora de 6è B: Susanna smartin92@xtec.cat
Contactes Sagrats Cors:
Tutora de 5è A: Eva Chiva
Tutora de 5è B: Tere Roma
Tutora de 6è A: Dolors Puigdoller
Tutora de 6è B: Xari Castro
Contactes Xoriguer:
Tutora de 5è: Roser Cabra
Tutora de 6è: Helena Domenech
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Recollim propostes
Mar:
 Posar una paperera al carrer hospital a la plaça petita que hi ha anant cap a la torre. Després
de les obres la van treure.
Aina:
 Porteries al parc de davant del poliesportiu.
 Posar més papereres per tot el poble (demanem que preguntin a on). Comentem que la gent
s’hauria d’implicar i ser més cívica. Encetem un petit debat.
Ona:
 Pintar les línies del pavelló.
Pep:
 Falten rajoles en alguna zona del poble, carrer del Castell del Fitó. Comentem que ja ens van
dir que s’està fent un plantejament per que s’ha de reformular la vorera per que és petita.
Nil, Elga i Núria:
 El consell d’adolescents.
 Com està el projecte del Pla del Mestre.
 Que es farà a la plaça de l’Electra.
Comentem que hi hauran noves eleccions per formar part del CNIAC.
La plaça dels Àngels ara es dirà la plaça de l’1 d’octubre i la Mar ens comenta que els han demanat
de participar en el projecte. Li comentem que ens vagi informant.
Informem que la setmana vinent anem a presentar a les escoles:
 A l’Ildefons Cerdà serà el dia 19 d’octubre a les 11,30 h es farà la presentació.
 A la resta d’escoles el dia està per concretar, els avisarem per a què puguin venir a
donar-nos un cop de ma.
Treballem sobre la presentació a les escoles amb els alumnes de cinquè. Els repartim en dos grups
de 4 i un de 3 persones per a poder fer un discurs comú.
Activitats per poder participar per aquest any:
-Refugiats
-Marató de Sang
-activitat per bruixes
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Tema:

Temes de desigualtat de genera:
Els equips femenins no tenen la mateixa repercussió mediàtica, ni el mateix sou...
Els tema oficis: hi ha dones que no entren...
Neteja domestica, cangurs,
El tema dels estereotips de genera.
Temes estètics.
Preguntes per començar:
Que és l’ igualtat de genera
Com afecte als nens i a les nenes
Quines activitats es podrien fer per fomentar una societat més igual des de la infància.
Comencem per buscar informació, article, documental, notícies.
Tema refugiats:
Que en sabem
Quina és la situació actual
Que ens arriba de les notícies
Busquem el 30 minuts
Que fan els països de l’unió europea.
Lleis actuals que es volen tirar endavant.
De que serveixen les actuacions que es fan des dels pobles.
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