Trobada del Consell d’Infants
Dia: dijous 24 d’abril de 2014
Hora: de 17.30h a 19.00h
Assistents:
Estel Sagrera i Ton Gili de l’Emili Carles Tolrà
Jordi Alsina i Jordi del Bonavista
Marc Simón, Asier Lopera i Jiahui del Sant Esteve
Emily Frutos, Xavi Ramiro i Lídia Rodríguez de La Immaculada.
Laia Santos de El Sol i la Lluna.
Marc Grande del Joan Blanquer.
Ordre
-

del dia:
Blog del Consell d’Infants
Festa del Dia Mundial del Medi Ambient
Recull de queixes /suggeriments per afegir al document per llegir el dia del ple

Desenvolupament de la trobada:
-

Abans de començar amb els temes de l’ordre del dia comencen preguntant per les
jornades esportives (15 i 16 de maig a les pistes d’atletisme). Demanen rebre la
mateixa informació que s’enviarà als mestres perquè puguin explicar-ho bé als
seus companys. Quedem que ho rebran per correu el mateix dia que s’enviï a les
escoles.
BLOG DEL CONSELL D’INFANTS:
Com que havia sortit més d’una vegada la idea de fer un blog del Consell d’Infants
i ara es farà una formació pels diferents serveis municipals que vulguin engegarne un, debatem si volen tenir blog o no. La resposta és unànime. A finals de maig
posarem en marxa el blog del consell d’infants.
FESTA DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT (DIJOUS 5 DE JUNY):

DIFUSIÓ DE LA FESTA
Vols venir a la FDMMA? (Festa del Dia Mundial del Medi Ambient)
El dijous 5 de juny a la Plaça Major de 17.00 a 20.00 hi haurà jocs i tallers, un mercat
d’intercanvi, espais d’opinió, gravació d’un vídeo i més activitats proposades i
organitzades pels alumnes de 5è i 6è a través del Consell d’Infants.
DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI/RESPONSABLES:
- Mercat d’intercanvi: sota les pèrgoles de la Plaça del Mirador (Jordi, Ton, Estel,
Asier i Marc). Muntar i desmuntar taules, rebre participants, assignar espai,
informadors del mercat. Paradeta del Consell d’Infants.
- Parada amb les manualitats de material reciclat per vendre: davant dels bancs de
la Plaça del Mirador si no fa gaire calor). Muntar parada, posar preus,
responsabilitzar-se caixa, informar perquè són els diners, fer enquesta: I tu…on
plantaries un arbre?
- Vídeo: Cantonada del Mirador (per aprofitar la paret negra). Muntar Racó (sofà,
llum…) Explicar quines preguntes es faran. Es demanarà col·laboració a algú de
l’Actual perquè vingui a filmar. Algunes preguntes: recicleu a casa? I a l’escola?
Perquè penses que és important fer-ho? A part de reciclar, què creus que pots fer
en el teu dia a dia per protegir el medi ambient?... La Laia en pensarà més.
- Exposició amb Eco-Consells i racó de propostes (Digues la teva!): a la paret negra
del Mirador.
- Tallers: al davant de l’exposició i camí de la plaça major.
-

Música: demanar equip de so
Taules

-

Fer molta difusió del mercat d’intercanvi a totes les classes:

MERCAT D’INTERCANVI
Què és? El mercat d’intercanvi és un mercat de segona mà que té com a objectiu donar
una vida més llarga als objectes que ja no necessitem o no fem servir.
Com es fan els intercanvis? Només cal que les dues parts es posin d’acord i que els
objectes estiguin en bon estat. Els objectes es canviaran entre els participants que
tinguin una paradeta, mai amb diners.
Què puc portar? Es poden intercanviar, per exemple: llibres i contes, disfresses,
joguines, instruments musicals, pel·lícules, material esportiu, braçalets, roba, cromos…
Què he de fer si vull tenir una parada? Avisar als representants del consell d’infants
de l’escola perquè puguin fer una previsió de participants (abans del 30 de maig). La
parada es pot muntar sol o en grup. El dia del mercat s’ha de portar els objectes que es
vulguin canviar i el que vulgui fer servir per arreglar la taula (estovalles, cartellets…)

RECULL DE QUEIXES/SUGGERIMENTS PER PRESENTAR EL DIA DEL PLE:
-

Plaça Mestre Anyé
Aigua de la Plaça Catalunya. S’hauria de canviar?
Skate Park: la llengua està trencada
Les grades del camp de futbol de Can Carner segueixen espatllades
Brutícia i mal manteniment al Pavelló Puigverd
Plaça Lluís Coromines: allisar asfalt de la Plaça i arreglar alguns bancs
Font de la Plaça Major no funciona
La font de la plaça del parc de davant del Mestre Pla no funciona
La Plaça del casal no té font

Afegir al document que les escoles no han respost a la proposta de fer visites a les
escoles verdes.
Afegir que a tots els actes organitzats per l’Ajuntament es tinguin en compte els ecoconsells que penjarem a l’exposició de la festa: reduïr (no utilitzar gots, plats de
plàstic...), facilitar el reciclatge (posant cubells per reciclar a tots els actes)...

El dimecres dia 30 d’abril els representants del Bonavista aniran a la ràdio.

