Acta de la trobada del Consell Municipal d’Infants de Castellar del Vallès del dia 22 d’abril de
2010.

Assistents:

Adrià López Chamorrol, Marc Treserras Robles, Jordi Riba Arjona, Haydée
Martín, Guillem López Ruiz, David Pareja Hermosilla, Carles Corbalán Santos,
Sergi del Rio Martínez, Pol Llobet, Bryan Serrano Paredes, Marc Parés
Pleguezuelos, Fran Aranda Sierra, Carol Plaza, Eric del Pino Sánchez, Marta
Parayre Cañameras, Paula Camacho
Enric Miró (dinamitzador)

Ordre del dia: Informacions recollides a les bústies
Decidir com es responen les propostes que rebem per correu electrònic
Activitat sobre els patis escolars que hem fet a l’escola
Decidir qui anirà a la ràdio a explicar la trobada
Fer un escrit per explicar què és el Consell Infantil en L’Actual.

La trobada comença a les 17:30 h.

1. Sobre les informacions recollides a les bústies:
L’escola Mestre Pla encara no té la bústia penjada. Han parlat sobre on col·locar-la
però encara no ho està.
A l’escola Sant Esteve s’ha rebut una proposta a la bústia que diu que estaria bé posar
un tobogan en el patí de l’escola
Per correu electrònic hem rebut una proposta d’una companya de l’escola Bonavista,
de 8 anys, dient que al pati de l’escola es podrien posar taules de ping-pong i també
alguna de pícnic i que en el pati dels més petits es podria posar un sorral i recobrir la
resta de la superfície amb algun material tou que esmorteixi els cops, quan cauen.
També proposa que s’estudiï la possibilitat de millorar el parc que hi ha davant de
l’escola Bonavista.

Comentem que a la majoria d’escoles ningú ha fet propostes a la bústia i, per això,
diem que estaria bé que els representants passem per les classes recordant que estan
posades per fer propostes tant sobre coses de l’escola com sobre coses del poble.

2. Parlem sobre la resposta que s’hauria de donar a les persones que ens envien
propostes per correu electrònic, des de la web del Consell.
Es decideix que es contesti:
“Hem rebut la teva proposta.
Tindrem en compte la teva opinió, la farem constar a l’acta de la propera trobada del
Consell i la farem arribar a la regidora d’educació.
Moltes gràcies.”
3. Els representants de cada escola expliquen la feina que han fet i les propostes que han
recollit per al pati de la seva escola.
Cap escola ha utilitzat la possibilitat de comentar les propostes amb els tècnics de
l’ajuntament perquè els assessorin però la majoria ho han fet amb els tutors o l’equip
directiu de l’escola.
En la web del Consell es publicaran les diferents propostes que, pràcticament, són les
definitives. En la propera activitat haurem de parlar i decidir a qui podem demanar que
ens ajudi a tirar les propostes endavant.

4. S’acorda que els/les encarregats/des d’explicar la trobada a la ràdio siguin els
representants de les escoles Emili Carles i Bonavista.
5. Es proposa el següent text de presentació del Consell Infantil per enviar-lo a L’Actual,
per veure si surt un article parlant del Consell.
El Consell Infantil Municipal de Castellar està format per nens i nenes de 5è i 6è de
primària de les escoles del poble.
Ens trobem, aproximadament, un cop al mes per fer propostes per millorar el poble i, a
més a més, cada any treballem sobre un tema concret. Aquest any ho fem sobre com
millorar els patis de les nostres escoles.
Mensualment fem una activitat amb tota la classe fer propostes per millorar el poble i
els patis i cada classe de 5è i de 6è té un representant que és l’encarregat de portar les
propostes de la seva classe al Consell.

També hem posat una bústia a cada escola i a la nostra pàgina web
(www.castellarvalles.cat a la secció de “participació”) tenim un correu electrònic
perquè els companys d’altres cursos puguin participar.
Totes les propostes que es fan es comenten en les trobades del Consell i després les fem
arribar a l’Ajuntament i al dijous següent a cada consell anem a Ràdio Castellar a
explicar tot el que hem fet.
Si vols participar i fer-nos arribar idees o propostes per millorar el poble pots fer-ho
utilitzant les bústies de les escoles o el correu electrònic que trobaràs a la nostra web.

La trobada finalitza a les 19 h.

