CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS DE PIERA
DOSSIER DE TREBALL PER LES ESCOLES – 1a SESSIÓ 11 NOVEMBRE 2020
Benvolgudes, benvolguts,
Com sabeu, el passat dimecres 11 de novembre va tenir lloc la primera reunió d
d’enguany del
CIA de Piera. En aquesta ocasió es va fer necessari fer la sessió de manera telemàtica, ja que
donades les actuals circumstàncies sanitàries era el més recomanable.
A la reunió hi va assistir:






Àlex, en representació d’Apiària
Irene, Clara, Martí, Naiara
Naiara, David i Axel en representació de Guinovarda
Alba i Neus en representació de Creixà
Marc en representació de IE Piera
Anna, Roger i Israel, dinamitzadores

L’ordre
ordre del dia era el següent:
17.00h Presentació i benvinguda
benvinguda. Solució problemes de connexió.
17.10h Presentacions consellers/es
consellers/es.
17.30h
0h Proposta adhesió manifest CNIAC. Lectura i votacions
17.50h Proposta i aprovació calendari 2020
2020-21
18.05h Explicació vídeo. Es tracta de gravar un vídeo per explicar als companys i companyes de
5è:







Què és el Consell d’Infants i Adolescents?
Quan es reuneix?
A on es reuneix?
Com és un dia al Consell?
Què vam fer l’any passat?
Per què m’agrada formar part del Consell?

18.15h Resolució de dubtes. Finalització de la connexió. Gravació de vídeos i enviament.
18.30h Fi de la reunió.
Després de presentar l’ordre
ordre del dia
dia, els consellers i conselleres es van presentar i,
seguidament, es va fer lectura del manifest que va ffer
er arribar el CNIAC referent als
a drets dels
infants i adolescents de Catalunya
Catalunya,, ja que ens van demanar si ens hi volíem adherir. Després de
la lectura i de resoldre alguns dubtes, es va decidir per unanimitat ll’adhesió
adhesió al manifest.
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No podem encara mostrar aquest manifest, doncs fins el dia 20 de novembre, dia dels drets
dels infants, no es farà públic. Tan bon punt sigui públic us farem arribar una còpia.
Seguidament es va proposar un calendari de trobades que va ser aprovat també per
unanimitat. El calendari de trobades aprovat és el següent:
11 de novembre

17 de març

16 de desembre

21 abril

20 de gener

19 de maig

17 de febrer

16 de juny.

En principi, i sempre que la situació sanitària ho permeti, les reunions es faran de manera
presencial a la sala de plens de ll’Ajuntament. Si hi hagués algun canvi us ho faríem saber de
seguida.
Un cop aprovat aquest punt, es va explicar als consellers i conselleres la següent tasca:
normalment els consellers/es repetidores presenten el projecte a les aules on ss’han de fer
eleccions (5è i 1r ESO). Per tal de respectar els grups bombolla, creiem poc adient que els
alumnes entrin a altres classes que no són la seva. Per això, es va proposar fer-ho
fer
mitjançant
un vídeo on els consellers/es expliq
expliquessin als companys el projecte. Així, se’ls
ls va demanar que
gravessin un petit vídeo
o explicant què és el Consell, quines són les seves tasques, perquè els
agrada formar-ne part, etc.
Quan tinguem llest el vídeo el farem arribar als centres
res educatius per tal que pugueu tenir tota
la informació abans de fer les eleccions.
TASQUES PER A LA PROPERA REUNIÓ
De cara a la propera reunió, que serà el 16 de desembre, els consellers/es tenen la tasca de
fer-nos arribar el vídeo, si encara no ho han fet, com abans millor.
I a les escoles i instituts,
nstituts, quan tingueu el vídeo, us deixem encarregada la tasca de fer ll’elecció
del/la representant de laa vostra classe
classe, així com fer-nos
nos arribar les dades de la persona
escollida (nom i cognoms, centre i classe/curs, telèfon de contacte de la família, mail de
contacte de la família)
Esperem que el curs estigui anant bé a les vos
vostres
tres aules i restem a la vostra disposició per si
necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu trobar al correu
dinamitzacio@descoberta.cat i al telèfon 679 135 100 (Israel, també whatsapp)

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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