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El senyor Alcalde inicia la sessió i explica en general què és l’Ajuntament
dels Infants. Aprofita per fer el retorn de l’Ajuntament dels Infants de l’any
anterior (quines accions s’han fet,...), ho fa a partir d’imatges projectades.
Dóna la paraula al Regidor d’Ensenyament.
El Regidor d’Ensenyament fa una breu explicació.
L’Alcalde dóna la paraula als 14 nens i nenes de l’Ajuntament dels Infants i
aquests es presenten (nom, escola i curs que representen).
L’Alcalde dóna la paraula perquè comenci la presentació.

(Núria Rupià) Bona tarda senyor alcalde, senyor regidor i tots els que
ens estigueu escoltant. Som l’Ajuntament dels infants, un grup de nens
i nenes de 5è de primària de les escoles de Lloret de Mar. Representem
a les nostres classes amb l’objectiu de millorar el nostre poble.
(Rosa Trull) Per ser representants, vam fer una campanya electoral
amb murals, discursos, maquetes i propostes electorals. El 5 de febrer
vam fer unes eleccions per escollir el representant de la classe i el seu
suplent.
(Nerea Rodríguez) Ens hem reunit 5 vegades des del mes de febrer.
El primer dia ens vam trobar a la Sala de Plens per explicar les nostres
idees al Regidor d’Educació. Vam fer una valoració dels temes i
finalment vàrem escollir treballar els camins escolars segurs.
(Noah Bogers) A partir d’aquí vam començar a investigar sobre
experiències similars a altres pobles per si podíem utilitzar alguna idea.
Per exemple vam observar que a altres llocs pintaven petjades o
bolígrafs a terra, posaven cartells per senyalitzar els camins, etc.
(Adrià Borràs) Un camí escolar segur és un recorregut senyalitzat que
ens guia des d’un punt de trobada fins a l’escola o a la biblioteca, per
tal que els nens i nenes puguem arribar a l’escola sols i segurs. És

important senyalitzar el camí perquè la població sàpiga que per aquell
lloc passen nens caminant.
(Rubén Ruiz) Vam treballar la necessitat de cada escola per obtenir
l’itinerari segur. Cada representant va preguntar als alumnes de la seva
escola com hi anaven: a peu, en bicicleta, en cotxe o en autobús.
Majoritàriament anaven caminant. També vam investigar per quins
carrers passaven més nens per anar a la seva escola.
(Alexandra Contreras) A partir d’aquesta informació vam proposar
per on es farien els camins escolars. Ens vam trobar amb el cap de la
policia local de Lloret de Mar per decidir quins serien els camins i punts
de trobada. Per tal de poder veure exactament on comença el camí i on
serà el punt de trobada, un agent de la policia local ens va acompanyar
per veure de manera real els itineraris.
(IMATGES POWER POINT)

(Sílvia Ortega) Ara us explicarem els recorreguts que hem dissenyat.
Escola Pere Torrent
(Laia Ribera) Escola Esteve Carles i Col·legi Immaculada Concepció
(Hugo Wilkinson) Escola Pompeu Fabra
(Anna Anaya) Escola Àngels Alemany
(Norah Guich) Institut Escola

(Mariyan Ignaton) Pensem que caldria senyalitzar bé els camins escolars
segurs i fer un bon disseny dels punts de trobada. Els camins es podrien
marcar a les voreres i passos de vianants amb petjades o bolígrafs de
color. En els punts de trobada podríem posar un cartell en forma de
llapis on hi hauria informació dels camins escolars, els noms de les
escoles i altra informació que sigui d’interès per a nosaltres (activitats
infantils, teatre,...).
(Marta Aznar) També creiem que és important explicar què són els
camins escolars segurs a la gent de Lloret. Per això proposem enviar
circulars a les llars, fer reunions explicatives a les escoles i famílies,

posar anuncis als mitjans de comunicació, enviar correus electrònics o
posar banderoles a les faroles.
(Núria Rupià) Creiem que és important fer aquest projecte perquè ens
agrada anar a l’escola caminant amb els nostres amics i gaudir del
meravellós paisatge de Lloret de Mar.
Gràcies per la vostra atenció, ens agradaria que totes les propostes que
hem exposat es puguin dur a terme.
Per acabar us volem ensenyar imatges de com hem treballat.
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Després de la presentació de l’Ajuntament dels Infants, l’Alcalde i el Regidor
d’Ensenyament fan comentaris sobre les propostes i obren un torn de paraula i
preguntes als nens i nenes. Debat.
Un per un els nens i nenes surten a signar el document a la taula del Secretari
El darrer nen (Mariyan) entrega els documents a l’Alcalde.
L’Alcalde fa el tancament de l’acte i procedeix a l’entrega dels diplomes.
Foto final.

