ACTA- CONSELL D’INFANTS D’IGD- 1a JORNADA DE TREBALL
Dimecres 30 d’Octubre de 2019. Equipament Juvenil la Kaserna, de 17.30 a 19 h

Assistents:
Consellers i conselleres del Consell d’Infants: 19
Dinamitzadores: Maria José Fernández i Laura Descàrrega . Ajuntament d’Igualada
OBJECTIUS DE LA JORNADA:

- Donar la Benvinguda a les famílies
-- Crear confiança de grup. Ens presentem
-- Conèixer l’entorn previ al Plenari Municipal i actes 20N

Activitat 1.
BENVINGUT CONSELL D’INFANTS!!!

HOLA PETITS I PETITES CONSELLERS/ES!!

Un cop s’ha donat la benvinguda i s’ha repartit tota la documentació informativa a les famílies, s’inicia la
Jornada de treball amb els infants. Es realitzen dinàmiques de coneixença perquè es comenci a generar un
clima de vincle i confiança.

Activitat 2.
ORDRE DEL DIA - AGENDA D’ACTIVITATS FINS DESEMBRE 2019
Els Infants coneixen l’agenda d’actes que hi haurà fins a finals d’any per poder-se organitzar i conèixer tot el
que passarà perquè és un trimestre molt intens: Plenari, festa Drets Infants, 30 anys de Drets d’Infants...

...
Activitat 3.
CONTEXT #DRETS INFANTS-30 ANYS – FESTA DRETS A IGUALADA
Es realitza una activitat amb l’objectiu de començar a familiaritzar els #DretsInfants amb el Consell, sobretot
pels infants nous i entendre tot el Context de la Commemoració dels 30 Anys de la Convenció dels Drets dels
Infants que es celebra el Dia 20 Novembre a tot el món.

Activitat 4.
ASSAIG 1R PLENARI MUNICIPAL DEL CONSELL D’INFANTS
Es fa visita al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Igualada perquè la setmana següent el Consell d’infants farà el
Primer Plenari . S’organitza la Sortida i s’aprofita que els petits/es consellers/es de l’any anterior puguin liderar
la visita i expliquin als nous infants com van viure l’experiència de l’any anterior.
A continuació es fa una dinàmica perquè els infants puguin dissenyar el contingut del primer Plenari i puguin
aportar noves idees pel seu dia!!
Avaluem el Plenari anterior, Què ens agradaria pel nou?...

Activitat 5.
RETORN A L’EQUIPAMENT I FI DE SESSIÓ
Per finalitzar la sessió, es recorda a tots els infants que han d’explicar als seus companys/es de l’escola tots
els actes que hi haurà fins a final d’any, i que entre tots ajudin a fer publicitat de tot plegat.
MOLT BONA FEINA!!! A DESCANSAR!!

Igualada a 1 de Novembre de 2019
Consell d’Infants d’Igualada
Ajuntament d’Igualada

