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 PARTICIPACIÓ DEL CONSELL D’INFANTS 

RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL: 

El dijous 19 de gener hem assistit a la primera reunió del consell. 

Ens hem conegut tots els consellers i conselleres, som un grup molt divers, actiu i motivat. 

Tenim moltes ganes de transmetre totes les vostres propostes. 

Treballarem a partir d’un blog el qual tots i totes el podeu anar consultant i opinant sobre les 

coses que anem fent.   

Aquest és el linck del blog: https://consellinfantsmontcada.wordpress.com/ 

Des del consell s’enviarà una invitació a cada centre escolar perquè en sigueu seguidors. 

A banda, hem fet diferents dinàmiques per treballar aquests temes: 

 Conèixer els diferents membres del consell 

 Crear la teranyina de comunicació entre tots els membres del consell 

 Conèixer què és i que ha de tenir un logo 

 Decidir si volem o no un logo i exposar-ho a les classes 

El consell dels Infants de Montcada i Reixac s’està constituint i nosaltres tenim molta sort, tots 

i totes els infants de la població, l’estem veient néixer. 

GENER – PROPOSTA DE TREBALL PER ALS CENTRES ESCOLARS  

DECIDIR SI VOLEM O NO LOGO PEL CONSELL I DECIDIR COM EL PODEM FER 

Portem la idea del que és un logo a l’escola, us ensenyarem diferents tipus de logo i us 

engresquem de que us animeu a participar! 

Ens agradaria que poguéssiu parlar sobre la importància que tenen els logotips i el sistema que 

cregueu més idoni per poder crear el nostre logo. 

GUIA PROPOSTA SOBRE L’EXPLICACIÓ A L’AULA PEL CONSELLER/A: 

1. Explicar a tots els membres de la classe el que vam fer al consell 

2. Entrar al blog del consell i engrescar als alumnes que hi participin donant la seva 

opinió. 

3. Explicar que estem començant i que hem parlat sobre si fer un logo o no. Promoure el 

debat sobre si LOGO SÍ O LOGO NO. 

4. En el cas que surti LOGO SÍ pensar una proposta de com poder fer el logo perquè tots 

ens hi sentim representats.  

5. Recollir les idees a la llibreta del conseller/a per poder-ho portar al consell. 
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