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CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA 
I REIXAC - DOSSIER PER LES 
ESCOLES  

5a sessió. 18 de març

El passat dijous 18 de març va tenir lloc la 
a causa de la pandèmia la sessió es va portar a terme online, a través de l’aplicació Zoom.

 
L’ordre del dia, de 18h a 19h,

 
 Arribada/connexió dels Consellers/es. Benvinguda i solució de 

problemes de connectivitat. 
 Joc d’activació.
 Encàrrec

Major 2021. 
 Resolució
 Comiat

 
 

La reunió va començar puntual 
es va donar pas al punt central de l
presentació de la Festa Major

 

La Mònyka va explicar que des de l
col·laborin en les tasques per 
Major. En aquest sentit, es va informar 
seguidament es va donar pas a les aportacio
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CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA 
DOSSIER PER LES 

març 2021 

va tenir lloc la reunió mensual del Consell. Degut a
a causa de la pandèmia la sessió es va portar a terme online, a través de l’aplicació Zoom.

, de 18h a 19h, era el següent: 

Arribada/connexió dels Consellers/es. Benvinguda i solució de 
problemes de connectivitat.  

d’activació. 
Encàrrec de l’Ajuntament: actes de presentació de la Festa 
Major 2021. Explicació i debat. 

esolució de dubtes i tasques per la propera reunió 
Comiat 

La reunió va començar puntual a les 18h com estava previst. Després de fer un joc d
va donar pas al punt central de l’ordre del dia: Encàrrec de l’Ajuntament: actes de 

presentació de la Festa Major 2021. Explicació i debat. 

des de l’ajuntament s’ha proposat als infants del Consell que 
col·laborin en les tasques per organitzar i dur a terme els actes de presentació

aquest sentit, es va informar de la durada de l’acte, el format, la ubicació, etc., i 
seguidament es va donar pas a les aportacions dels Consellers/es i a resoldre els seus dubtes. 

CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA 

. Degut a  les restriccions 
a causa de la pandèmia la sessió es va portar a terme online, a través de l’aplicació Zoom. 

Arribada/connexió dels Consellers/es. Benvinguda i solució de 

: actes de presentació de la Festa 

de fer un joc d’activació, 
Encàrrec de l’Ajuntament: actes de 

ha proposat als infants del Consell que 
actes de presentació de la Festa 

acte, el format, la ubicació, etc., i 
ns dels Consellers/es i a resoldre els seus dubtes.  



 

conse

 

Després de tot, es va arribar a le

 La Festa Major comença el 21 de mai
 Ens hem d'organitzar
 Podem fer moltes coses: ajudar al tècnic de so, presentar, donar premis, vendre 

samarretes, fer entrevistes, etc.
 Farem alguna sessió 

de maig. 
 Tothom s'hauria de sentir còmode
 A l'Omar li agradaria fer de 
 Tothom pot anar a comprar la samarreta

vendre les samarretes
 Negociarem que ens 
 Estem tots una mica nerviosos

i treballarà com a tal, i 

 

A les acaballes de la sessió, es va 
estava prevista. Existeix preocupació
agents que regulen el trànsit 
tradicionals, i això és poc segur a nivell 
proposa: canviar els xiulets tradicionals per uns 
que s’accionen com una botzina, i són, per tant, més 
adients en temps de pandèmia.

 

També es va proposar la possibilitat de treballar amb el Consell a través d
similar. Es va fer la reflexió que és una eina 
comprometre a buscar una eina 
de documents i informació. 
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de tot, es va arribar a les següents conclusions i acords: 

comença el 21 de maig, fins el 24. La presentació és el dia 6 de maig
d'organitzar: qui fa què? Quins càrrecs hi haurà? Quin paper farà cadascú?

moltes coses: ajudar al tècnic de so, presentar, donar premis, vendre 
samarretes, fer entrevistes, etc. 

 més de preparació dels actes de la Festa Major. S

sentir còmode amb el que ha de fer. 
A l'Omar li agradaria fer de tècnic de so 

comprar la samarreta a l'auditori. El dia de l'acte es començarà a 
vendre les samarretes 
Negociarem que ens regalin samarretes als Consellers/es 

una mica nerviosos, però és normal, no hem de patir. El Consell és un equip 
ballarà com a tal, i a on no arribin uns, arribaran uns altres! 

les acaballes de la sessió, es va fer una aportació que no 
preocupació pel fet que els 

agents que regulen el trànsit fan servir xiulets 
tradicionals, i això és poc segur a nivell sanitari. Es 

tradicionals per uns de mà, 
accionen com una botzina, i són, per tant, més 

adients en temps de pandèmia. 

la possibilitat de treballar amb el Consell a través d’un 
va fer la reflexió que és una eina reservada a escoles, i les dinamitzadores es van 

eina similar, que fos eficaç per la comunicació i el compartiment 

s el dia 6 de maig. 
aurà? Quin paper farà cadascú? 

moltes coses: ajudar al tècnic de so, presentar, donar premis, vendre 

S’ha proposat l’1 

a l'auditori. El dia de l'acte es començarà a 

Consell és un equip 

un classroom o 
, i les dinamitzadores es van 

i el compartiment 
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TASQUES PER A FER A L’ESCOLA (ACORDS)

Es va acordar: 

 Fer un resum de la reunió
 S’ha explicat l
 El Consell participarà dels actes de presen
 Es poden fer molte

etc. 
 Ens hem d’organitzar la feina, i decidir qui farà què.

 

De moment és tot. A la propera reunió del mes d
els Consellers/es en l’acte, i es distribuirà la feina segons el 

 

Esperem que el curs s’estigui desenvolupant el millor possible, i restem a la vostra disposició 
per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu trobar al correu 

dinamitzacio@descoberta.cat
whatsapp) 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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FER A L’ESCOLA (ACORDS) 

resum de la reunió als companys de classe: 
’ha explicat l’encàrrec de l’ajuntament. 

Consell participarà dels actes de presentació de la Festa Major 2021. 
poden fer moltes coses: presentar, donar premis, fer entrevistes, fer fotos, 

’organitzar la feina, i decidir qui farà què. 

De moment és tot. A la propera reunió del mes d’abril, el dia 15, sabrem quins 
acte, i es distribuirà la feina segons el interessos de cadascú.

Esperem que el curs s’estigui desenvolupant el millor possible, i restem a la vostra disposició 
per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu trobar al correu 

dinamitzacio@descoberta.cat i al telèfon 679 135 100 (Israel, també 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

tació de la Festa Major 2021.  
s coses: presentar, donar premis, fer entrevistes, fer fotos, 

abril, el dia 15, sabrem quins rols poden tenir 
de cadascú. 

Esperem que el curs s’estigui desenvolupant el millor possible, i restem a la vostra disposició 

(Israel, també 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 

 


