ACTE DE LA TERCERCA SESSIÓ DEL CONSELL DELS INFANTS DE VILASSAR DE DALT
17 de desembre de 2018
17:00 - 17:30h Berenar de benvinguda
17:30 – 18:00h Parlaments
o Explicació de les accions de Pla d’Infància per part dels infants
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18:00h. Inici del Consell d’Infants
En aquesta ocasió, el Consell d’Infants va tenir una duració d’1h.
Activitat 1. Presentació de les propostes que han recollit els infants per treballar
durant el consells
o Els infants de manera individual van presentar a la resta de companys i
companyes aquelles propostes que van recollir a les aules per treballar
durant el consell.
Activitat 2. Reflexió sobre les propostes presentades i primera priorització
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o Es van repassar totes les propostes presentades i es van anar descartant
aquelles propostes que realment no eren factibles (per manca de
recursos, espais, coneixement sobre l’àmbit, etc.)
Activitat 3. Segona priorització de les propostes.
o Cada infant de manera individual, va votar les 2 propostes que pensava
que eren més adients per treballar durant el Consell.
o Es va fer el recompte de les propostes més votades. I finalment han
quedat 4 propostes finalistes:
1) Parc adaptats per a joves.
Els infants reivindicaven que el mobiliari dels parc estava pensant per a nens molt
petits i que ells s’hi avorreixen. Parlaven d’incorporar alguna tirolina, circuits
d’activitats, un espai on jugar a futbol o bàsquet, etc.
2) Civisme: carrers més nets i segurs
Els infants van comentar que detectaven que els ciutadans cometien diferents actes
incívics, com per exemple pintar o trencar mobiliari públic, llençar papers, xiclets,
3) Organitzar una fira de llibre
La voluntat dels infants era fomentar els hàbits de lectura entre els mateixos infants
però també per a totes les persones del poble. Algunes de les idees per a fer-ho que
ens van exposar van ser:
• Creació d’una ludoteca
• Crear un llibre “públic” en el que tot el poble pugues crear una història

4) Sensibilitzar als ciutadans de Vilassar de Dalt sobre la importància de reciclar i
tenir cura del mediambient
En aquest sentit, els infants van proposar dos iniciatives sobre com es podria treballar
aquesta problemàtica.
•
•

Campanya d’1 dia lliure de cotxes circulant pel centre (a part del dia sense
cotxes)
Campanya per plantar més arbres

19:00h. Tancament
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Al finalitzar vam decidir que a la propera sessió presentaríem aquestes 4 propostes a la
resta de companys que no van poder assistir a la sessió. 4 infants es van oferir com a
voluntaris per exposar les propostes el proper dia.
Entre tots també vam decidir que si els companys i companyes que no havien pogut
venir a la sessió volien fer noves propostes, les escoltaríem i valoraríem.
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