
 

Consell d’infants Montcada i Reixac: https://consellinfantsmontcada.wordpress.com/ 

Consell d’Infants de Montcada i Reixac 

 PARTICIPACIÓ DEL CONSELL D’INFANTS 

RESUM DE LA REUNIÓ DEL CONSELL: 

El dijous 16 de febrer hem assistit a la reunió del consell. 

Tornar-se a trobar tots els consellers i conselleres ha estat molt emocionant. 

En aquesta reunió s’ha fet: 

- Crear vincles entre els consellers; a partir de la dinàmica de caminar, mirar-se als ulls i 

saludar.  

 

- Parlar dels rols que van bé en assemblees; s’ha decidit que hi haurà un senyalador (el 

que modera i dóna torn de paraula), deu anotadors (prenen nota del que es diu i 

decideix a les reunions), dos temporalitzadors (controlen el temps per cada tema). 

S’han votat aquests rols i hi ha hagut el dilema de si han de canviar o han de ser els 

mateixos sempre. Es decidirà a la següent reunió. 

 

 

- Exposar la rebuda i la feina feta a les aules: cada conseller ha exposat la tasca del logo 

a la seva aula, en general ha tingut molt bona rebuda i els consellers han portat moltes 

propostes de logos.  

 

- Comissions de treball:  

- Dinamització de blog: ha estat molt nombrós. Hem explicat com funciona el 

blog i s’ha escrit l’entrada de la sessió d’avui. 

- Organitzar i decidir com escollirem el logo: hi ha hagut bastant afluència en 

aquesta comissió. Han decidit; que cada escola escolli 2 logotips màxim que 

es portaran a la següent sessió, s’exposaran tots i cada conseller votarà el 

que li agradi més (sense que sigui el dels amics, sinó que estigui ben fet) per 

poder votar objectivament s’han decidit uns punts a tenir en compte: 

 Que faci referència a infants  

 Que s’entengui que fem reunions, idees, assemblees...  

 Logo clar i que et vingui al cap el consell 

 Votar el més bonic i no el del teu amic 

 Que sigui original 

- Idees per avançar amb el Consell; és el grup que hi ha hagut menys afluència, 

tot i que han sortit moltes idees. La idea general és les ganes de fer conèixer 

el consell a la resta de població i a les escoles. Idees com; fer un vídeo, anar a 

la radio a explicar-ho, fer cartells o fulletons, pensar amb les xarxes socials... 

 

- Posada en comú de com han anat les comissions i com s’han sentit en el consell. 
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 FEBRER – PROPOSTA DE TREBALL PER ALS CENTRES ESCOLARS  

CONSENSUAR DOS PROPOSTES MÀXIM DE LOGO PER PORTAR-LES AL CONSELL 

De tots els logos que els alumnes han fet, cal portar-ne com a màxim dos al consell, per tant la 

tasca d’aquest mes és decidir com es farà l’elecció de les dues propostes de logo. 

Cada centre/aula pot fer servir el sistema que prefereixi per tal d’aconseguir l’objectiu.  

Recordeu el que el consell valora com a “bon” logo: 

 Que faci referència a infants  

 Que s’entengui que fem reunions, idees, assemblees...  

 Logo clar i que et vingui al cap el consell 

 Votar el més bonic i no el del teu amic 

 Que sigui original 

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 hi ha moltes propostes de logos i que necessitem l’ajuda de tots per 

començar a escollir quin serà el Logo del consell.  

4. Decidir el sistema per escollir les dues propostes de logo que es presentaran al consell. 

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

6. No oblidar-se de portar els dos logos a la següent sessió. 

 

 


