
ACTA DE LA TROBADA DEL CONSELL D’INFANTS 

Dia: 27 d’abril de 2017 

Hora: de 17.30h a 19.00h 

Lloc: Sala Valls Areny del Mirador 

Assistents: Jana Valerio i Eva Masaguer de l’Emili Carles-Tolrà; Dalmau Llobet, 

Edgar Martínez i Martina Vives de El Sol i la Lluna; Marina Valverde del Joan 

Blanquer; Naiara Bernal i Judith Alier del Bonavista; Paula Gonzàlez i Thais Bueno 

del Mestre Pla; Pau Usall i Bruno Aguasca del Sant Esteve; Mariona Roca de El 

Casal; Júlia Gallardo, Eloi Fornell, David de Fedac Castellar, Esteve i Jonathan de 

l’equip de treball de mestres d’eduació física; Mercè Costa i Paula Domínguez 

(dinamitzadores) 

 

Reunió: 

 

JORNADES ESPORTIVES: 

El Jonathan i l’Esteve van venir a la trobada per recollir les propostes d’activitats 

per les jornades esportives del 8 i 9 de juny. Els representants havien elaborat amb 

els seus companys/es de classe una llista de 10 propostes ordenades per ordre de 

preferència. A partir d’aquí, vam penjar post-its amb les propostes a la pissarra per 

veure les que es repetien més. L’Esteve i el Jonathan ens van comentar que hi 

havia alguna activitat que s’hauria de descartar per un tema d’espai i/o material o 

bé perquè el criteri de l’equip de mestres és fugir de les activitats més habituals, 

com el futbol, i aprendre jocs alternatius. 

Algunes de les activitats més demanades són: 

- Jocs d’aigua 

- Les quatre cantonades, gallines 

serps i guineus, els colors 

- La bandera 

- Futbol cranc 

- Mata conills 

- Rugby 

- El mocador 

- Limbo 

- Relleus 

- Pichi 

 

També es va decidir no tonar a fer el taller de samarretes com el curs passat i 

buscar una altra opció per tenir un record de les trobades. Es miraran preus de 

pulseres de silicona per fer-ne una del Consell d’Infants i una de les jornades 

esportives. 

 

 



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: 

Vam berenar per celebrar que les propostes del Consell d’Infants han estat les 

guanyadores als pressupostos participatius. 

 

FDMMA: 

El 2 de juny de les 17.00 a les 19.30h. 

Quedem amb els representants a les 15h per preparar la festa. 

El Consell d’Infants organitza: 

- Mercat d’intercanvi: parada amb objectes de segona mà (llibres, joguines, disfresses, material 

esportiu, instruments, roba...) per intercanviar. L’objectiu és donar una vida més llarga amb objectes que ja 

no necessitem o no fem servir. 

- Taller de xapes: xapes amb dibuixos 

- Berenar: pa amb xocolata i sucs 

- L’arbre dels desitjos: targetes amb desitjos pel medi ambient o per Castellar 

Des de Medi Ambient han aconseguit alguns tallers i activitats pel dia de la festa: 

- Taller impressionats per la natura: fer impressions amb elements de la natura 

- L’aventura dels residus, del Consorci de residus del Vallès Occidental: jocs de 

punteria, d’equilibri, d’habilitat...de temes de reciclatge de residus per aprendre i divertir-se 

- Teixits educatius d’Humana: joc per explicar la relació de la roba que ens posem amb la 

sostenibilitat, el medi ambient i la cooperació al desenvolupament.  

- Crispetes a pedals de la Diputació de Barcelona: fer crispetes amb electrodomèstics que 

funcionen amb electricitat generada per les bicicletes. Explicar energia sostenible. 

- Taller del riu de Can Juliana 

- Entrega de diplomes del Projecte rius 

 

Un grup de representants decideix posar-se d’acord per buscar un dia per fer el 

cartell de la festa. 

 

RÀDIO: 

El dimecres van a la ràdio La Immaculada i el Casal.  

 

TROBADES: 

A la següent trobada ens trobarem amb l’Alcalde i regidors/es per comentar el que 

hem fet al llarg del curs i per presentar el recull de propostes que haurem fet. 

 

PROPERA TROBADA: DIJOUS 25 DE MAIG 


