ACTA CONSELL D'INFANTS DE
LA PALMA DE CERVELLÓ 2019-2020
Nº de sessió: 1 /2020
Data: 21 / 10 / 2020
Ubicació: Punt Jove la Palma
Horari: 17.00 a 18.30h
Assistents: Abril i Paula

A excusat la seva absència: ---Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior: No hi ha. És la primera d’aquest nou curs.
2. Temes desenvolupats.
•

L’Abril com a membre adherida al CNIAC ens fa traspàs de temes tractats en l’última trobada, dissabte
17/10/2020. El CNIAC ens enviarà el manifest pels drets dels infants; Proposen com a eines i recursos per
tenir més coneixement sobre els Drets dels Infants consultar:
- Observatori dels Drets de la infància; Club del Barça – Bullying; Debat d’educació: Sherting

•

Es consulta l’assistència a la 6a trobada estatal de Consell d’infants, per poder fer traspàs a la propera
trobada.

• Interès en contactar amb l’associació Torreta Violeta: saber que fan, com s’organitzen. També per
saber si participaran d’alguna manera en períodes festius. (difusió ajuda a la dona...).
•

Proposta de fer un cartell: “El Consell Infants t’anima a gaudir d’un Halloween segur”. (veure adjunt)
Fer difusió a l’escola i a l’INS Can Margarit per a que es pengi. També passar a la Tècnica de Joventut per fer
difusió per les Xarxes Instagram i Facebook Punt Jove i al Tècnic de Comunicació per Facebook Ajuntament.

3. Acords i desacords (si s'escau)
-

S’acorda donar periodicitat a les trobades segons es consideri, els dimecres de 17.00 -18.00 hores.

-

Obrir candidatures després de Halloween del 2 al 20 de novembre.

4. Temes pendents per la propera sessió.
-

Tenir el cartell de prevenció per Halloween fet.

-

Es vol donar continuïtat a la Campanya de Nadal obrint la participació a tothom que vulgui de manera
individual, fent difusió a serveis municipals: escoles, INS, casals de gent gran, Xarxes Socials, camp futbol...

5. Data pròxima trobada: 28/10/2020
Signatura del secretari d'actes

Vist i Plau Dinamitzador/ora

Aina Vaquer

Aina Vaquer

PROPOSTA CI CARTELL DE PREVENCIÓ COVID-19 PER HALLOWEEN

