ACTA CONSELL D'INFANTS DE LA PALMA DE CERVELLÓ
Nº de sessió: 1 /2015
Data: 19/11/2015
Ubicació: Punt Jove la Palma
Horari: 17:00h a 18:30h

Assistents: Nil, Jofre, Júlia, Abraham, Pau, Ferran, Ian, Jan, Luna i Laia
A excusat la seva absència: --

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Sí
2. Temes desenvolupats.
Trobada del primer dia i Presentació del Consell d’Infants de la Palma de Cervelló


Elaborar normes descrites per ells.



Elecció del moderador i secretari d'actes elegit per edat:
-de més gran a més petit per: MODERADOR
-de més petit a més gran: secretari d'actes



S'explica com s'elabora l'acta



Parlar sobre el dia 20 de novembre: DUDI (Dia Universal dels Drets dels
Infants) a partir del joc del Penjat: seguidament al expositor es munta un “sol”
amb els drets dels infants.



També es parla sobre el dia 25 de novembre: Dia Internacional de la lluita
contra la violència masclista.

- Es comenta que des de joventut ens agradaria saber que volen els infants i joves
que el Punt Jove programi dirigit a les seves necessitats, per la Setmana Jove.
3. Acords i desacords (si s'escau)
- Pròxim dia portar un llistat amb aquelles propostes de millora del municipi de la
Palma tant pròpies com dels companys i companyes de classe, recordant que són els
portaveus i representants del tots els infants.
- Els agrada la idea de que des de Joventut s’elabori una enquesta per saber que
volen els infants i joves per la “Setmana Jove 2016” i que aquesta es reparteixi tant
al CEIP El Solell com al IES Can Margarit.
4. Temes pendents per la propera sessió.
-Parlar de les propostes que han portat que no ha donat temps a comentar i seguir

dient propostes i parlar-ne: passar a net propostes que han portat alguns membres
del Consell.
- Parlar de la iniciativa “botaxlainfancia”proposta feta des de la Fundació Esplai a la
que podríem adherir-nos.
- Concretar com fer arribar l’enquesta “Què t'agradaria que el Punt Jove programés
per tu en la Setmana Jove?” a l’Escola El Solell per a que sigui omplerta per els
cursos de 5è i 6è, i al IES Can Margarit pels cursos de 3er i4rt d’ESO.
5. Recordatori pròxima trobada: 10/12/2015

Signatura del secretari

Vist i Plau Dinamitzador/ora

Aina Vaquer

