CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2017-18

Acta de reunió
Assisteixen;

la Marta de Xoriguer, en Nil de Sagrats Cors, en Quique, l’Èric, l’Elga, en Pep, la Mar,

l’Aitana i l’Aina. Falten l’Alba i en Roc.
La Carol i la Mònica com a dinamitzadores.
Falten; La Núria

Data: 8/1/2018

Hora: 17,15 h

Lloc: Ajuntament de Centelles

Temes a tractar:

 Activitat Cau de Bruixes
 Visualitzem documental sobre el bulling del 30 minuts
PROPOSTES
Quique:
− Al carrer diagonal, hi ha un cotxe de color negre des de fa molt de temps (3 o 4 anys)
abandonat, té les quatre rodes punxades, s’hauria de retirar.
Aitana:
− Al carrer Banyera s’hauria de posar un pas de vianants i al carrer de l’esplai s’hauria de
posar un altre.
− Posar una ruleta al pla del Mestre i un boti boti (rodona de fusta amb motlles per
saltar). Comentem que ens fa l’efecte que ja està decidit.
− Revisar els parcs per als nens més grans, informem que això ho faran al pla del Mestre.
− Que tornin a posar la corda al pla del Mestre per pujar.
− Més atraccions al parc del costat del mecànic (Pere Barnils).
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− Fer alguna activitat per Nadal per fer caganeres.

Marta:
− Revisar l’arbre de Nadal de l’entrada, amb el vent perd branques, està molt malmès.
Nil:
− Fer un consell d’adolescents.
TALLERS PER CAU DE BRUIXES:
− Imans
− Clauers
− Segells
− Collaret de bruixes
− Portar dibuixos de gats, bruixes, etc per què pintin els petits.
Quedem el dia 27 de gener a les 11 h a la plaça per fer les activitats de bruixes
Confirmen tots menys en Quique i la Mar que no saben si té partit.
Material a demanar:
− 4 taules
− Pistoles de silicona
− Anelles dels clauers
− Cordill
− Tisores
− Llapis
− Cola
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