
1r trimestre 

DATA 16.12.2021 

ASSISITENTS 

Martí G., Pau, Rihanna, Núria, Martí, Marçal, Vladi, Mar, Joana, 
Paula i Júlia 

QUI PREN ACTA? Joana 

QUI GESTIONA EL 
TORN DE PARAULA? 

Martí Guix 

 

DE QUÈ HEM PARLAT? 

Hem parlat dels drets dels infants i de les coses a millorar del nostre poble a partir de les 

propostes dels companys i companyes de l’escola.  

Aquestes propostes les hem classificat entre els diferents drets comentats anteriorment i hem 

mirat quin dret era el que tenia més propostes.  

Les dues inquietuds més rellevants per tots els membres del Consell eren les propostes 

relacionades amb el dret al lleure, al joc i a la cultura i l’estat de les carreteres relacionat amb 

el dret a ser cuidats i cuidades.  

DRETS I ACCIONS:  

- Dret a ser cuidats/des 

o Fer les voreres més amples i segures 

o Millorar les carreteres per tal que no caiguem quan anem amb bici 

o Millorar alguns carrers on els cotxes van molt ràpid 

- Dret a tenir educació 

o Posar papereres a la sortida del Roser 

- Dret a no treballar 

- Dret a tenir una família 

- Dret a la no discriminació 

- Dret a ser escoltats i escoltades 

- Dret a tenir les necessitats físiques i mentals cobertes 

- Dret a la no violència i abús 

- Dret a la pau 

- Dret al joc, al lleure i a la cultura 

o Fer més pelis al Saló 

o Millorar l’skatepark 

o Millorar les tanques de la pista 

o Posar una xarxa de volei pública 

o Millorar les porteries de la pista 

o Millorar les cistelles de la pista 

o Millorar la tirolina de les 7 fonts 

 

- Dret a desenvolupar-nos de forma òptima 

- Dret a la intimitat 

- Dret a la salut 

- Dret a la identitat 

- Dret a tenir drets 
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A QUINS ACORDS HEM ARRIBAT? 

- Hem considerat que haurem de centrar-nos amb el dret al lleure, al joc i a la cultura i 

per aquest motiu, demanarem a la resta de companys i companyes de l’escola, quina 

proposta creuen que és més important de resoldre.  

- Per altra banda, hem decidit que a la següent sessió vingui el tècnic que s’encarrega de 

les carreteres de Sant Julià de Vilatorta perquè ens expliqui com és el procés per 

arreglar una carretera i què implica.  

- També hem establert dues encarregades de portar l’instagram del Consell d’Infants on 

s’explicarà el que fem a cada sessió. Aquest el portarà la Rihanna i la Paula.  

 

QUINES TASQUES TENIM PER LA PROPERA SESSIÓ? 

- Explicar a la resta de companys i companyes el què hem parlat i aquelles propostes 

que han sortit. Posteriorment, demanar als companys i companyes quines propostes 

relacionades amb el dret al joc, la cultura i al lleure tenen per tal de millorar el nostre 

poble.  

- Pensar i demanar a la resta de companys i companyes preguntes que volem fer al 

tècnic que ens visitarà. 

 

PROPERA SESSIÓ: DIJOUS 13 DE GENER  

 

Bones vacances de Nadal! 


