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

6a sessió. 15 d’abril 

El passat dijous 15 d’abril va tenir lloc la 
causa de la pandèmia la sessió es va portar a terme online, a través de l’aplicació Zoom.

 
En aquesta ocasió, no hi havia ordre del dia, ja que calia 
per la participació del Consell en els actes de presentació de la Festa Major 2021.
 

La reunió va començar puntual 
Consellers/es que cal donar una empenta al 
que els mateixos Consellers/es s
publicar al bloc, on es fes un petit resum de la reunió.

 

Tothom hi va estar d’acord, i es va preguntar a 
distribuït de la següent manera:

 Resum de la reunió d
 Resum de la reunió de 
 Resum de la reunió de 

Caldrà, doncs, fer arribar el re

dinamitzacio@descoberta.cat
Consell. Moltes gràcies!!
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CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA 
DOSSIER PER LES 

 2021 

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

ocasió, no hi havia ordre del dia, ja que calia organitzar les sessions prepa
per la participació del Consell en els actes de presentació de la Festa Major 2021.

La reunió va començar puntual a les 18h com estava previst. Primer que res, es va recordar als 
r una empenta al bloc del Consell, i que per això seria molt positiu 

mateixos Consellers/es s’encarreguessin cada mes de redactar una petita en
r al bloc, on es fes un petit resum de la reunió. 

acord, i es va preguntar a qui li faria il·lusió redactar el resum. 
distribuït de la següent manera: 

unió d’abril el farà la Kawtar 
de la reunió de maig el farà la Carmen 

Resum de la reunió de juny el farà la Carlota 

, fer arribar el resum a l’equip dinamitzador, al correu 

dinamitzacio@descoberta.cat, i serà penjat al bloc del 

Consell. Moltes gràcies!! 

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. 

es sessions preparatòries 
per la participació del Consell en els actes de presentació de la Festa Major 2021. 

Primer que res, es va recordar als 
seria molt positiu 

una petita entrada per 

redactar el resum. Va quedar 

’equip dinamitzador, al correu 

, i serà penjat al bloc del 



 

conse

 

Després d’aclarir el tema del bloc, es va passar
preparar els actes per la presentació de la Festa Major 2021.

 L’acte de presentació és el 
 Els Consellers/es col·laboraran en aquests actes

premis, fent reportatge fotogràfic, etc.
 Farem una sessió extra

Casa de la Vila de manera p
mantindran totes les mesures de seguretat relacionades amb el covid)

 Farem un assaig general
 L’equip dinamitzador 

sessions extraordinàries.

Així doncs, el calendari de trobades del Consell pe
manera: 

 Dia 29 d’abril
 Dia 1 de maig
 Dia 6 de maig

de les 19h.  

 

Després d’aclarir alguns dubtes i nervis, es va 
tranquil·les, ja que ho faran molt bé i s
anem aprenent a gestionar-los. 

 

Sense temps per més, es va donar la reunió per finalitzada a le

TASQUES PER A FER A L’ESCOLA (ACORDS)

Es va acordar: 

 Els Consellers/es redactaran a partir d
del Consell.  
 

 La Kawtar farà el resum de la reunió 
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tema del bloc, es va passar a organitzar les sessions extra que es faran per 
preparar els actes per la presentació de la Festa Major 2021. Es va acordar: 

L’acte de presentació és el dia 6 de maig, a l’Auditori. A partir de les 19h
col·laboraran en aquests actes fent de presentadors, repartint 

premis, fent reportatge fotogràfic, etc. Cal acabar de definir quines coses volen fer!
sessió extra de preparació el proper 29 d’abril, de 17.30h a 19.30h

manera presencial. Decidirem qui fa què, i com ho farem
dran totes les mesures de seguretat relacionades amb el covid)

assaig general el dia 1 de maig (dissabte) a l’Auditori, horari a confirmar
L’equip dinamitzador trucarà a les famílies per confirmar assistència a 
sessions extraordinàries. 

trobades del Consell pel proper mes de maig queda de la següent 

’abril (dijous), de 17.30h a 19.30h, a La Casa de la Vila
1 de maig (dissabte) a l’Auditori, horari a confirmar 
6 de maig (dijous): presentació de la Festa Major 2021 a l’Auditori

aclarir alguns dubtes i nervis, es va recordar als Consellers/es que han d
tranquil·les, ja que ho faran molt bé i s’hi esforçaran molt. Els nervis són normals, 

los.  

temps per més, es va donar la reunió per finalitzada a les 19.10h. 

FER A L’ESCOLA (ACORDS) 

llers/es redactaran a partir d’ara el resum de la reunió per penjar

farà el resum de la reunió d’abril. 

a organitzar les sessions extra que es faran per 

les 19h. 
fent de presentadors, repartint 

quines coses volen fer! 
’abril, de 17.30h a 19.30h a La 

qui fa què, i com ho farem (es 
dran totes les mesures de seguretat relacionades amb el covid). 

, horari a confirmar. 
per confirmar assistència a aquestes dues 

queda de la següent 

a Vila 

’Auditori, a partir 

recordar als Consellers/es que han d’estar 
nervis són normals, i poc a poc  

per penjar-la al bloc 
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 Els Consellers/es informaran a casa
preparar i assajar els actes per la presentació de la Festa Major 2021:

 Dia 29 d’abril
 Dia 1 de maig

(l’equip dinamitzador trucarà a les famílies per confirmar assistència a aquestes 
sessions) 
 

 Els Consellers/es faran 
convidaran als companys i companyes de l

 Dia 6 de maig
de les 19h. Es 

 

Esperem que el curs s’estigui desenvolupant e
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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informaran a casa de la convocatòria de dues sessions extra per 
preparar i assajar els actes per la presentació de la Festa Major 2021: 

’abril (dijous), de 17.30h a 19.30h, a La Casa de la Vila
1 de maig (dissabte) a l’Auditori, horari a confirmar 

equip dinamitzador trucarà a les famílies per confirmar assistència a aquestes 

Consellers/es faran difusió de l’acte de presentació previst pel proper 
als companys i companyes de l’escola: 
6 de maig (dijous): presentació de la Festa Major 2021 a l’Auditori

s poden fer cartells, flyers, explicar-ho a classe... 

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!

ions extra per 
 

a Vila 

equip dinamitzador trucarà a les famílies per confirmar assistència a aquestes 

acte de presentació previst pel proper 6 de maig, i 

’Auditori, a partir 
ho a classe...  

l millor possible, i restem a la vostra disposició 

(Israel, també 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 

 


