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DOSSIER PER LES ESCOLES  

7ena Sessió 10 de maig 
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Introducció  

El passat dia 10 de maig es va dur a terme la reunió del Consell d’Infants a la Casa de la Vila. Va 

ser una tarda de molta feina, tot i que també vam tenir una mica de temps per fer uns jocs. 

1- TREBALL EN GRUP PER LA DIFUSIÓ CONSUM ENERGÈTIC 

Vam estar treballant en grups a partir de les propostes aportades per algunes escoles, cada 

conseller/a va escollir en quin racó vol treballar i les tasques van anar prenent forma. 

Vídeo: 

Es va decidir fer un petit vídeo per cadascun dels consums, es van pensar les històries, 

personatges i l’atrezzo que es necessitaria per fer el vídeo. 

Segurament es quedarà l’últim cap de setmana del mes que vindran els companys de 

La Veu per fer la gravació. 

Pancarta: 

Per donar a conèixer a la ciutadania sobre el que hem estat treballant aquest curs es 

vol fer una pancarta, aquesta ha costat de saber una mica el disseny que seria i els 

lemes que en formarien part. 

Finalment, ha sorgit la idea de parcel·lar la pancarta en cinc espais i en cada espai 

buscar un element concret i un lema concret de cadascun dels consums. El dia de la 

gravació del Vídeo li acabarem de donar forma. 
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Jornada Drets dels Infants: 

Després de llegir diferents propostes que ens han fet arribar algunes escoles el grup 

encarregat d’aquest apartat ha decidit organitzar una gimcana familiar al voltant del 

tema dels Drets dels Infants. 

S’ha d’acabar de treballar amb l’organització i la idea de les proves.  

Aquest mes no hi ha tasca per les escoles, tant sols us fem arribar el dossier perquè 

pugueu fer el seguiment del que els vostres consellers i conselleres han fet al consell. 

GRACIES PER LA PARTICIPACIÓ! 


