CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS
DE PIERA
DOSSIER
R DE TREBALL PER A LES ESCOLES – 3a SESSIÓ - 20 GENER
2021
Benvolgudes, benvolguts,
Com sabeu, el passat dimecres 20 de gener va tenir lloc la tercera reunió d’enguany del
CIA de Piera. Un cop més es va fer necessari fer la sessió de manera telemàtica,
telemàtica ja que
donades les actuals circumstàncies sanitàries era el més recomanable.
A la reunió hi va assistir,, a la convocatòria de ssecundària de les 16.30h:





Ivan,, en representació d’IE Piera
Tim, en representació d’Apiària
Irene, Clara, Naiara, Axel, Joan, Joel i David en representació de Guinaovarda
Anna i Israel, dinamitzadores

I a la de primària de les 18h:






Yaiza, Oriol, Kevin i Javier de IE Piera
Àlex i Gerard, d’Apiària
Pau, Pere, Alba i Neus de Creixà
Laura, Martina, Nizar, Paula de C. i Perseo d’Herois del Bruc
Anna i Israel, dinamitzadores

L’ordre del dia,, per a les dues convocatòries, era el següent:

Consell d’Infants i Adolescents de Piera
Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100
pieraeduca.cat/consell-infants
dinamitzacio@descoberta.cat

 Presentació i benvinguda de la sessió als consellers de primària. Solució problemes
de connexió i joc per trencar el gel: PICTIONARY!
 Elecció de representants al CNIAC
 Tria de tema: posada en comú del
dels resultats obtinguts a classe
 Resum de la reunió i preg
preguntes
 Comiat

SESSIÓ AMB CONSELLERS/ES DE SECUNDÀRIA
La sessió va començar com estava previst a les 16.30h. Mentre s’esperava a la resta de
participants es va proposar un joc online: Pictionary amb Jamboard. Alguns consellers/es
es van animar a jugar i van sortir obres com aquesta:

Un cop tothom connectat, es va abordar el següent punt de l’ordre del dia: calia triar
representants del Consell pel Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya
(CNIAC). Es van explicar les tasques que tindria el repre
representant
sentant i el funcionament del
CNIAC, i es va demanar a qui li faria il·lusió
il·lusió presentar
presentar-s’hi.
s’hi. Entre els candidats i candidates
es va demanar que escriguessin en un Padlet “perquè em fa il·lusió representar el Consell
al CNIAC”. Posteriorment,, la resta de co
consellers/es
nsellers/es van votar la frase que més els va
agradar i es va escollir la Clara com a representant dels Consellers/es de secundària
secundària.
Moltes felicitats!

Consell d’Infants i Adolescents de Piera
Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100
pieraeduca.cat/consell-infants
dinamitzacio@descoberta.cat

El Padlet
adlet en qüestió va quedar així:

Faran de suplents de la Clara en Joan, la Irene i la Naiara.
Triats els representants i suplents, es va passar al següent punt de l’ordre del dia. Calia
posar en comú el que havia votat cada classe en referència al tema a tractar pel Consell
enguany. De les diferents propostes que havien sorgit a l’anterior reunió, es va prioritzar el
tema amb la col·laboració de totes les aules participants. La votació es va fer amb un
Menti, que va quedar així:

Consell d’Infants i Adolescents de Piera
Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100
pieraeduca.cat/consell-infants
dinamitzacio@descoberta.cat

Així, el tema que més suports va aconseguir és el tema de MOBILITAT.. Per tant, el Consell
recollirà propostes d’aquest à
àmbit
mbit i investigarà què pot fer el Consell per millorar la
mobilitat a Piera. La proposta de treballar aquest tema parteix d’inquietuds sorgides durant
la primera dinàmica com:






Arreglar carrers
Limitar el pas de camions pel centre del poble
Carrers peatonalss al centre
Ampliació de voreres
Vigilància de la mobilitat en context covid

Caldrà, també, plantejar-se
se què pot fer el Consell i què no en relació a les propostes
sorgides.
És molt important que tant els Consellers/es com la resta de
companys/es de classe entenguin que la tria de tema s’ha fet de
manera col·lectiva,, i en tot moment s’ha vetllat per a que cada infant
pugui expressar la seva opinió. Per aquest motiu es va fer la dinàmica
de la bola de neu, i posteriorment s’ha comptat amb l’opinió de tots el
els
infants del municipi per acabar de prioritzar el tema d’enguany. Així
se’ls va transmetre durant la reunió i els Consellers/es van expressar
haver entès tot el procés.
Sense temps per massa més, es va fer un resum de la reunió i es van prendre els acords
detallats més endavant. A les 17.30h es va donar per acabada la reunió, emplaçant als
Consellers/es a la propera reunió, que serà el proper 17 de febrer,, en el mateix horari.
TASQUES PER FER A LA CLASSE
Es va acordar:
1. Fer a classe un resum de la sessió per tal de mantenir informats/des als
companys/es.
2. Explicar el tema escollit: mobilitat. Molt important que els Consellers/es expliquin
que la tria s’ha fet comptant amb l’opinió de tots els adolescents de Piera
Piera.
3. Recollir propostes relacionades amb la mobilitat. Cal fer la llista de propostes més
llarga, de manera que a la propera reunió es puguin debatre i prioritzar les
propostes que hagin anat sorgint a les aules.
4. Per a la propera reun
nió, en Joan va proposar fer un joc d’endevinarr noms com a
activitat inicial. S’anota la proposta i es mirarà de donar
donar-hi
hi resposta a la propera
reunió

Consell d’Infants i Adolescents de Piera
Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100
pieraeduca.cat/consell-infants
dinamitzacio@descoberta.cat

SESSIÓ AMB CONSELLERS/ES DE PRIMÀRIA
La sessió va començar com estava previst a les 18h. Mentre s’esperava a la resta de
participants es va proposar un joc online: Pictionary amb Jamboard. Alguns consellers/es
es van animar a jugar i van sortir obres com aquesta:

Un cop tothom connectat, es va abordar el següent punt de l’ordre del dia: calia triar
representants del Consell pel Consell Nacional d’Inf
d’Infants
ants i Adolescents de Catalunya
(CNIAC). Es van explicar les tasques que tindria el representant i el funcionament del
CNIAC, i es va demanar a qui li faria il·lusió
il·lusió presentar
presentar-s’hi.
s’hi. Entre els candidats i candidates
es va demanar que escriguessin en un Padl
Padlet
et “perquè em fa il·lusió representar el Consell
al CNIAC”. Posteriorment, la resta de consellers/es van votar la frase que més el
els va
agradar i es va escollir en Pere com a representant dels Consellers/es de primària.
primària Moltes
felicitats!

Consell d’Infants i Adolescents de Piera
Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100
pieraeduca.cat/consell-infants
dinamitzacio@descoberta.cat

El Padlet en qüestió
tió va quedar així:

Farà de suplent en Gerard.
Triats els representants i suplents, es va passar al següent punt de l’ordre del dia. Calia
posar en comú el que havia votat cada classe en referència al tema a tractar pel Consell
enguany. De les diferents propostes que havien sorgit a l’anterior reunió, es va prioritzar el
tema amb la col·laboració de totes les aules participants. La votació es va fer amb un
Menti, que va quedar així:º

Consell d’Infants i Adolescents de Piera
Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100
pieraeduca.cat/consell-infants
dinamitzacio@descoberta.cat

Així, el tema que més suports va aconseguir és el tema de MEDI AMBIENT.. Per tant, el
Consell recollirà propostes d’aquest àmbit i investigarà què pot fer el Consell per millorar el
medi ambient a Piera. La proposta de treballar aquest tema parteix d’inqui
d’inquietuds sorgides
durant la primera dinàmica com:






Foment del reciclatge
Mobilitat sostenible (carrils bici)
Sensibilització tinença responsable d’animals (vetllar per la neteja dels carrers)
Millora d’infraestructures, com carrers i carreteres, per incentivar l’ús de bicis,
patinets, el desplaçament a peu, etc.
Més neteja de carrers i espais públics

Caldrà, també, plantejar-se
se què pot fer el Consell i què no en relació a les propostes
sorgides.
És molt important que tant els Consellers/es com la resta de
companys/es de classe entenguin que la tria de tema s’ha fet de
manera col·lectiva,, i en tot moment s’ha vetllat per a que cada infant
pugui expressar la seva opinió. Per aquest motiu es va fer lla
a dinàmica
de la bola de neu, i posteriorment s’ha comptat amb l’opinió de tots els
infants del municipi per acabar de prioritzar el tema d’enguany. Així
se’ls va transmetre durant la reunió i els Consellers/es van expressar
haver entès tot el procés.
Sense
e temps per massa més, es va fer un resum de la reunió i es van prendre els acords
detallats més endavant. A les 19
19h
h es va donar per acabada la reunió, emplaçant als
Consellers/es a la propera reunió, que serà el proper 17 de febrer,, en el mateix horari.

Consell d’Infants i Adolescents de Piera
Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100
pieraeduca.cat/consell-infants
dinamitzacio@descoberta.cat

TASQUES PER FER A LA CLASSE
Es va acordar:
1. Fer a classe un resum de la sessió per tal de mantenir informats/des als
companys/es.
2. Explicar el tema escollit: medi ambient. Molt important que els Consellers/es
expliquin que la tria s’ha fet comptant amb ll’opinió
’opinió de tots els infants de Piera.
3. Recollir propostes relacionades amb la medi ambient. Cal fer la llista de propostes
més llarga, de manera que a la propera reunió es puguin debatre i prioritzar les
propostes que hagin anat sorgint a les aules.
Esperem que el curs s’estigui desenvolupant el millor possible
possible, 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!

Consell d’Infants i Adolescents de Piera
Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100
pieraeduca.cat/consell-infants
dinamitzacio@descoberta.cat

