ACTA- CONSELL D’INFANTS D’IGD- 1a JORNADA DE TREBALL
Dissabte 17 de novembre de 2018. Equipament Juvenil la Kaserna, de 10 a 12 h

Assistents:
Consellers i conselleres del Consell d’Infants: 25
Regidora Carme Riera i Minguet
Dinamitzadores: Laura Descàrrega i Susanna Fàbregas. Ajuntament d’Igualada

Activitat 1.
Benvinguda petits i petites consellers/es. Ens coneixem!!
Dinàmiques de presentació i cohesió grupal

Activitat 2.
Preparació del Manifest per la Festa dels Drets dels Infants 25 Novembre. # Endviolence. UNICEF.
S’ha explicat als consellers i conselleres que és la Festa dels Drets dels Infants i la recent distinció d’Igualada,
com a Ciutat amiga de la Infància 2018-2022 atorgada per Unicef.
Es treballa l’objectiu de la Festa dels Drets dels Infants i el paper que desenvoluparà el Consell d’Infants.

Aquest any, amb la temàtica La vacuna del Bon Tracte, l’Ajuntament d’Igualada
s’afegeix a la campanya d’Unicef #endviolence, on a nivell mundial es treballa per la
sensibilització sobre l’entorn segur dels infants.
S’inicia el treball recordant i explicant quins són els drets dels infants
A partir d’aquesta acció es comencen a treballar les reflexions per realitzar el Manifest.

Activitat 3.
Elaboració del Manifest #Endviolence . UNICEF.
La sessió s’ha estructurat en els diferents àmbits que pot afectar la seguretat dels infants i a partir d’una
dinàmica de reflexió, s’han treballat els següents àmbits i preguntes:
Àmbit de la família
Àmbit de l’escola
Àmbit de l’amistat
Àmbit de la mobilitat
Àmbit civisme i valors
Què tenim? Què volem?

El treball ha estat en petit grup i finalment s’ha posat en comú al gran grup, amb el resultat del Manifest.

Amb el fil conductor de la Festa dels Drets dels Infants, el Consell també escull el nom i el virus del mal tracte
que es vol eradicar i exposar al Manifest .NOM DEL VIRUS: EL BULLIV- BULLINGVIRUS.
La importància de l’assetjament- Bulling a l’escola ha sortit com a prioritat de sensibilització.

Aquest manifest es portarà a
Infants del 25 de
com a Consell i en faran
vulgui s’adhereixi a la
També el portaran a les
cada centre també en pugui
treballar durant el curs.

la Festa dels Drets dels
Novembre, on el signaran
difusió perquè tothom qui
campanya #Endvilolence .
escoles amb l’objectiu que
fer un de propi per poder-lo

