
Carral, 4 de outubro de 2022.

Comeza o Consello da Infancia presidido pola directora Crsitina Pedreira Fuentes cando
son as 12:36 h coa seguinte orde do día:

1. Constitución do Consello da Infancia.
2. Estatutos do Consello da Infancia.
3. Título PDI para o curso 22/23
4. Rogos e preguntas.

1. Cristina vai nomeando os nomes dos representantes de cada clase e queda
constituído o Consello sendo ela a presidenta e Patricia Pena a secretaria.

2. Cristina de que vai mandar ás clases os estatutos para que os lean cos
titores/as, pois pode resultar moi pesado facelo agora, e que o próximo día
firmámolos.

3. O alumnado vai decindo en voz alta o nome escollido pola súa aula
quedando como sigue:

- 4º de EI A e B non teñen propostas.
- 5ºA de EI: “Este cole protexe aos animais”
- 5ºB de EI : Non traen propostas.
- 6ºA de EI: Animais superamigos.
- 6ºB de EI. O libro da selva
- 1ºA Pingüi pasea cos animais.
- 1ºB Pingüi cos animais.
- 1ºC Animalandia e mundo de animais.
- 2ºA A selva.
- 2ºB A neve.
- 2ºC Os animais da granxa.
- 3ºA Salvando animais.
- 3ºB Segredos animais.
- 3ºC O noso lixo perjudica a animais e persoas.
- 4ºA Xogamos cos animais e coa natureza
- 4ºB Os animais do noso planeta e diversión con animais.
- 4ºC “Os animais da Terra” e “Coidamos os animais”
- 5ºA non traen propostas.
- 5ºB non traen propostas.
- 5ºC “É tan necesario un saltamontes coma un elefante” e “Cole animal”.
- 6ºA Explorando a fauna, fanáticos da fauna e exploradores da fauna.
- 6ºB Pingüi e os seus amigos, fauna escolar.
- 6ºC Pingüisafari e animalización pingüidivertida.

Emítense 35 votos de 45, distribuídos da seguinte forma:
- Salvando animais. 1 voto.
- A neve. 2 votos.



- Animalandia: 4 votos.
- Mundo de animais: 2 votos.
- Animais superamigos: 4 votos.
- O lixo perxudica aos animais e ás persoas. 2 votos.
- Pingüi cos animais. 4 votos.
- Exploradores da fauna. 2 votos.
- Pingüi e os seus amigos. 1 voto.
- Fauna escolar. 2 votos.
- Pingüi safari. 2 votos.
- Cole animal. 6 votos.
- Coidemos os animais. 1 voto.

Tal como ofrecen os resultados o título do PDI para o curso 22/23 é COLE ANIMAL .

4. Ábrese a quenda para os rogos e preguntas.
a. 3ºA propón recreo libre todos os días, esta opción tamén a traen nas súas peticións

2ºA, 2ºB.3ºB, 3ºC,4ºA, 4ºB e 4ºC. Cristina pregunta aos representantes da etapa de
Primaria que opinan a título persoal e hai 28 votos a favor.

b. Os representantes de 6ºB preguntan polo aparcadoiro de bicis, Cristina fala de
recoller sinaturas e facer unha instancia ao Concello como se fixo o ano anterior co
columpio adaptado. Queda encargada esta clase de 6º de facelo.

c. O alumnado de 3º B pide facer un mural pintado con animais e unha exposición de
fotos das mascotas de cada un.

d. 5º de EI B di que propón cambiar todos os anos os representantes. Cristina pregunta
se prefiren un ano ou dous. 24 persoas están a favor de que o cambio sexa cada
dous anos, 14 persoas prefiren que sexa cada ano. Quédase de preguntar nas aulas
a ver que opinan e de que esta pregunta reformularase a final de curso pois agora
xa está constituido o Consello da Infancia.

e. 5ºA de EP piden máis balóns de fútbol e baloncesto.

Cristina abre un coloquio e pide que, a colación da petición anterior, se transmita as clases
a necesidade de ser responsables cos xogos e coidar o material dos carriños de patio.
Explica que xa hai algún xogo roto e para poder ter máis cousas primeiro hai que coidar o
que temos.

Sen máis asuntos que tratar péchase a sesión cando son as 13:05 h.


