ACTA CONSELL D'INFANTS DE
LA PALMA DE CERVELLÓ 2019-2020
Nº de sessió: 2 /2020
Data: 28 / 10 / 2020
Ubicació: Punt Jove la Palma
Horari: 17.00 a 18.00h
Assistents: Paula i Abril
A excusat la seva absència: -Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Sí

2. Temes desenvolupats.
-

-

-

-

Es parla sobre el cartell de Halloween que ha fet la Abril, i que des de Joventut i comunicació han dit d’integrar-lo
amb els baners que el Tècnic de comunicació fa per passar-lo per les xarxes socials, així com també Insta i Facebook
Punt Jove.
Es comunica que el dia 5 de novembre es farà la presentació del CI a l’Escola el Solell per fer difusió i captar
candidats.
Es comenta de fer un cartell dirigit als Joves de la Palma, per tal de fer difusió que existeix un Consell de Joves obert
a qui hi vulgui participar (es planteja deixar les candidatures obertes tot l’any). Pluja d’idees per fer el Cartell i
recaptar joves.
Es parla sobre la possible Acta de constitució en línia amb els candidats nous i veterans, aquest curs 2020-2021,
acompanyat pels referents polítics: Alcalde i Regidora d’Educació i d’infància, el dia 2 de desembre de 2020.
La dinamitzadora ha parlat amb la Tècnica de Joventut per posar en contacte l’Associació Torreta Violeta amb el
Consell d’Infants, per tal de buscar un dia i fer una videotrucada, de manera que l’associació expliqui que fan, com
ho fan, com s’organitzen...
Es parlar sobre quan fer la pròxima quedada, si el dia 4 o el 11, finalment, donat que no hi ha urgència decidim fer la
trobada l’11.

3. Acords i desacords (si s'escau)
- Enviar el cartell de Halloween a l’INS Can Margarit i Escola el Solell, Xarxes socials (Facebook i Instagram) Punt Jove; i
Facebook Ajuntament.
4. Temes pendents per la propera sessió.
- Confirmar data Acta de Constitució.
- Model de cartell candidatures obertes per Consell de Joves.
- Donar continuïtat a la Campanya de Nadal. DIFUSIÓ: enviar correu a les residencies, gent gran, escola bressol,
associacions i entitats del municpi; i canals propis (vitrines, Xarxes socials, i la Plama TV…).
5. Data pròxima trobada: 11/11/2020
Signatura del secretari d'actes
PAULA

Vist i Plau Dinamitzador/ora

