ACTA 13 DE DESEMBRE
ASSISTÈNCIA: AMELIA, ALDA, ALEX, JANA, JOANA, BRUC, JUNE, IRAIDE, ERIC
FALTEN: HUGO, MARTINA (TÉ COVID), AIRA



Comencem amb una dinàmica per trencar el gel ( dinàmica de la mitja taronja)



Comentem Acte de Constitució:

Comentem que al sala és justeta per tota les persones que hi havia, molt import tenir en marxa
els micròfons perquè s’escolti bé.


Decidim el tema Eix principal del curs entre els següents:










El dret a jugar i aprendre.
El racisme
La contaminació
Internet segura
Els estereotips
Les xarxes socials
Cuidar el medi ambient
Les noves tecnologies

Ente els diferents temes decideixen treballar el de les noves tecnologies i medi ambient. Es fan
dos grups i cada un prepara un dels temes per convèncer l’altre grup. Decideixen perquè volen
treballar el seu tema, com i perquè.
El grup de l’Alda, la Jana i l’Amèlia defensen el tema del medi ambient. I la resta del grup
defensa el tema de les noves tecnologies.
Decidim per votació unànime treballar com a tema principal del curs: MEDI AMBIENT

-

Recull propostes:
Arreglar la pista de l’escola Ildefos Cerdà
Arreglar el parc del Pi ( que el veuen molt senzill i els agradaria alguna cosa més)
Millorar el parc del pla del mestre i posar coses per infants més grans.
RePintar passos de zebra i stops ( hi ha un prop del restaurant d ela Barretina que s’ha
despintat i ara sembla que hi hagin dos)
Baixada del Bon Preu al principi, posar un pas de zebra davant d ela botiga de tatoos
Repassar el terra de la plaça major que té petits sots i pedres soltes.
Repintar les línies per aparcar

-

-

Posar més pilones perquè els cotxes no aparquin a les voreres i que aquestes pilones
tinguin llum perquè es vegin de nit.
Que els semàfor tinguin senyal acústica, però els semàfors de Centelles té algun
sistema ja pels invident.
Dos cistelles més al parc del pavelló
Que al mercat hi hagi paradetes pels nens
Si les persones particulars poden posar parada del trasto davant de casa per fomentar
el reciclatge. S’ha de demanar permís, cal pagar?
Aparcaments de motos, faltaria detallar a on?
Mini campanyes de recollides de diners per diferents activitats solidàries.
El parc del Bellesguard que està dividit per la carretera, poder ajuntar i fer parc nou.
Que a la fira del trasto hi hagi més vigilància
Que a la baixada del bruguera es controli la velocitat.



Introduïm el Pla d’Acció de cooperació

-

Ho expliquem i diem que si el David el proper dia pot venir i ens pot explicar quin calendari
d’activitats solidaries hi ha per veure a quines ens podem sumar.


Parlem del Pla Local d’educació i cultura (com ho podem fer per participar)

Ens demanen que expliquem quines actuacions s’estan fent i en quina situació actual es troba
el Pla i així ens podem organitzar per participar en alguna de les comissions o poder assistir un
dia en cada una de les comissions o treballar en xarxa amb ells i des del Consell analitzar les
actuacions de cada propòsit i aportar la seva opinió i les accions que ells incorporarien.


Activitat de Bruixes 19 de febrer: primera pluja de idees

En una part del carrer fem els tallers i l’altra part del carrer un scape room de 6 a 12 anys per
obrir del carrer.
-tot el carrer d’scape room
- tot el carrer de tallers. I fem taller sorpresa per sorteig i així es pot controlar l’aforament.
Paula: taller de ratpenat
Amèlia: taller de pedres de colors amb enigmes de colors per fer la polsera embruixada o
pedres màgiques
Barret de bruixa
Braçalets de bruixa
vareta màgica

ACTIVITATS EMBRUIXADES
TALLERS ENCANTATS
ACTIVITAT SORPRESA FINAL I OBSEQUI PELS PARTICIPANTS ( GLOBUS AMB OBJECGE A DINS)

Amb tota la pluja d’idees es proposarà a l’ajuntament i s’acabarà de decidir i preparar a la
propera trobada!

