CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS
DE PIERA
DOSSIER
R DE TREBALL PER A LES ESCOLES – 4a SESSIÓ
17 de FEBRER 2021
Benvolgudes, benvolguts,
Com sabeu, el passat dimecres 17 de febrer 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 secundària de les 16.30h:





Ivan i Ainhoa, en representació d’IE Piera
Tim, en representació d’Apiària
Irene, Clara, Martí, Naiara, Joan, Joel, Raül i David en representació de Guinovarda
Guin
Anna i Israel, dinamitzadores

I a la de primària de les 18h:






Yaiza, Oriol i Kevin de IE Piera
Gerard, d’Apiària
Pau, Pere, Alba i Neus de Creixà
Nàyade, Martina, Nizar i Paula, d’Herois del Bruc
Anna i Israel, dinamitzadores

L’ordre del dia,, per a les dues convocatòries, era el següent:
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1. Presentació i benvinguda de la sessió als consellers d’ESO. Solució problemes de
connexió i joc per trencar el gel
gel.
2. Recull de propostes sobre MOBILITAT (secundària) i MEDI AMBIENT (primària).
(primària) Posada
en comú de la feina feta a l’aula.
3. Debat: de les propostes sorgides, què pot fer el Consell i què no? Priorització d’accions
que el Consell pot portar a terme.
4. Torn de preguntes i resolució de dubtes. Tasques per la propera reunió.
5. Comiat.

SESSIÓ AMB CONSELLERS/ES DE SECUNDÀRIA
La sessió va començar puntual a les 16.30h, i mentre s’esperava l’arribada de tots els
Consellers/es es va proposar un joc: el ““quién es quién” virtual.. Després de repassar
l’ordre del dia, es va donar pas al primer punt. Calia posar en comú les propostes recollides
durant el mes sobre el tema triat: Mobilitat.
Per torns, es va demanar que exposessin les propostes, i s’anaven apuntant a un Padlet.
Un cop recollides les propostes es va estar debatent quines d’aquelles propostes les
podien executar els infants i quines haurien de demanar ajuda. Les propostes de
d més
consens van ser:

HO POT FER EL CONSELL
Més desinfecció als carrers en relació al context
covid. Campanya conscienciació,, mapeig de
“zones calentes”.
Més vigilància de la mobilitat en context covid.

NECESSITAREM AJUDA!!
Millores en la via pública: voreres, neteja després de
festius, més passos de vianants, radars i càmeres als
semàfors.
Semàfor de la Cantina: Triga molt en vermell, poc en
verd.
Arreglar accessos urbanitzacions
Més rutes autobusos per urbanitzacions:
urbanitzacions Millores en
els horaris. Més autobusos per anar a l'escola.
Parades de bus més específiques,
específiques augmentar el
número de parades.
El pont sobre les vies està molt desgastat.
desgastat Caldria
facilitar la mobilitat per la zona
Més carrils bici
Més fonts i brosses als camins
Vies verdes (segures) per connectar urbanitzacions
Fer més pistes per bicis/skate:
bicis/skate La pista de patinets
sempre està molt bruta, algunes rampes trencades.
Més aparcaments per patinets i bicis:
bicis A llocs públics,
al centre, INS, etc.
Bicis i cotxes elèctrics de lloguer (sharing)
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(“necessitem ajuda”, a continuació)
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Proposta sense consens: Fer carrers peatonals
peatonals. Menys trànsit al centre. Tallar el trànsit al
centre els caps de setmana.
No va donar temps a fer la priorització, i a les 17.45h es va donar la sessió per acabada.
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TASQUES PER FER A LA CLASSE
Caldrà que la classe prioritzi les accions consensuades:
1. Fer un resum de la sessió a la resta de la classe, presentant el llistat de propostes
consensuades durant la reunió.
2. Fer un llistat prioritzant les accions consensuades. Per fer-ho:
a. Organitzeu una votació en la que cada participant pot emetre 3 vots
vots*
b. Els vots es poden distribuir com es vulgui
c. Un cop feta la votació, compteu els vots totals de cada proposta.
d. Elaboreu la llista posant en 1r lloc la pr
proposta
oposta amb més suports i l’última la
que menys en té.
3. El Conseller/a ha d’apuntar el resultat per després posar-lo
lo en comú amb la resta
de Consellers/es
*Podeu votar a mà alçada, o fer servir gomets, peces de lego...

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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SESSIÓ AMB CONSELLERS/ES DE PRIMÀRIA
La sessió va començar puntual a les 18h, i mentre s’esperava l’arribada de tots els
Consellers/es es va proposar un joc: el repte de la sopa de lletres del Consell,
Consell que va
resultar poc convincent.
Després de repassar l’ordre del dia, es va donar pas al primer punt. Calia posar en comú
les propostes recollides durant el mes sobre el tema triat: Medi Ambient.
Per torns, es va demanar que exposessin les propostes, i s’anaven apuntant a un Padlet.
Un cop recollides les propostes es va estar debatent quines d’aquelles propostes les
podien executar els infants i quines haurien de demanar ajuda. S’inclouen les propostes
propo
que no va donar temps a exposar durant la reunió:
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HO POT FER EL CONSELL
Senyalització de neteja, prohibit
rohibit fumar i recollir
excrements per tot el municipi
Neteja zona bosc al voltant de les escoles. Més
arbres.
Escultures buides amb ferro i malla per omplir
amb deixalles trobades al carrer. Veure fig.1
Organitzar una Jornada de plogging (recollir
brossa mentre es corre per la muntanya o pel
carrer)
Promoure menjar proximitat o km0 amb una
campanya de conscienciació
Promoure Us de material escolar reciclat
Espais a les escoles per fer classe a l'aire lliure
Donar terreny a les escoles per fer hort ecològic,
es podria distribuir per classes.. Hort vertical, hort
urbà, etc.
Campanya conscienciació medi ambient,
bient,
neteja....
Contenidors especials per mascaretes
mascaretes. “Ho
podem fer a les escoles” (sic)
Fer
er una recollida de diners per ajudar
les protectores d'animals, cuidar els
animals abandonats, esterilitzar els gats,

NECESSITAREM AJUDA!!
Més Contenidors de reciclatge i caques de gos.
gos
Proposta de consens ampli.. Bosses per recollir
caques a les papereres,
es, cendrers a les papereres.
papereres
Senyalitzar papereres
Neteja pistes de Can Canals
anals (petanca)
Fer recollida selectiva a Piera
Carregadors de cotxes elèctrics
Multes a qui no compleixi normes de medi ambient
Posar més personal al servei de neteja
Que el transport públic no costi tan car.
Més pipicans a Piera
Un mercat de 2ª mà
Xerrades sobre conscienciació medi ambiental

Fig. 1

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

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

No va donar temps a fer la priorització, i a les 19.15h es va donar la sessió per acabada.

TASQUES PER FER A LA CLASSE
Es va acordar:
1. Fer un resum de la sessió a la resta de la classe, presentant el llistat de propostes
consensuades durant la reunió.
2. Fer un llistat prioritzant les accions consensuades de la columna Ho pot fer
f el
Consell . Per fer-ho:
a. Organitzeu una votació en la que cada participant pot emetre 3 vots
vots*
b. Els vots es poden distribuir com es vulgui
c. Un cop feta la votació, compteu els vots totals de cada proposta.
d. Elaboreu la llista posant en 1r lloc la proposta amb més suports i l’última la
que menys en té.
3. Feu una votació per triar UNA acció de la columna Necessitarem ajuda
4. El Conseller/a ha d’apuntar el resultat per després posar-lo
lo en comú amb la resta
de Consellers/es
*Podeu votar a mà alçada, o fer servir go
gomets, peces de lego...

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
o@descoberta.cat i al telèfon 679 135 100 (Israel, també whatsapp)

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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