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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL PER

17 de MARÇ 2021 

 

*Si us plau, assegureu-vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes 

 

Benvolgudes, benvolguts, 

Com sabeu, el passat dimecres 
CIA de Piera. Un cop més es va fer necessari fer la sessió de manera 
donades les actuals circumstàncies sanitàrie

 A la reunió hi va assistir, a la convocatòria de 

 Ainhoa i Ivan, de IE Piera
 Tim, d’Apiària 
 Irene, Clara, Martí, Naiara
 Anna i Israel, dinamitzadores

I a la de primària de les 18h:

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

 

L’ordre del dia, per a les dues convocatòries,
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

R DE TREBALL PER A LES ESCOLES – 5a SESSIÓ 

vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes 

Com sabeu, el passat dimecres 17 de març  va tenir lloc la tercera reunió d’enguany del 
es va fer necessari fer la sessió de manera telemàtica

donades les actuals circumstàncies sanitàries era el més recomanable. 

, a la convocatòria de secundària de les 16.30h: 

Ainhoa i Ivan, de IE Piera 

Irene, Clara, Martí, Naiara, Joan i Joel, de Guinovarda 
i Israel, dinamitzadores 

18h: 

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

, per a les dues convocatòries, era el següent: 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes gràcies!* 

reunió d’enguany del 
telemàtica, ja que 
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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

2. Priorització d’accions: 

3. Debat: i ara què? Decidim entre totes els 

4. Bloc (si queda temps)

5. Encàrrec CNIAC: votem el 

6. Torn de preguntes i resolució de dubtes. Tasques per la propera reunió.

7. Comiat. 

 

RESUM DE LA SESSIÓ 
 

La sessió va començar puntual a les 16.30h
la benvinguda als Consellers/es per part de les dinamitzadores, es va presentar l’ordre del 
dia. Seguidament es va fer un joc d’activació per trencar el gel.

 

El següent punt de l’ordre del dia era 
demanar als participants que 
l’eina Mentimeter. En els casos en els que no s’havia pogut fer la feina a classe, els 
representants van ser els encarregats de fer la priorització.

 

El resultat va ser que els adolescents

1. Arreglar els accessos a les urbanitzacions
2. Vies “verdes” (segures)
3. Fer més pistes per bicis/skate: l

rampes trencades. 

 

I el resultat entre els infants (primària) va ser:

1. Espais a les escoles per fer 
2. Fer una recollida de diners
3. Escultures buides amb ferro i malla per 
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Presentació i benvinguda de la sessió als consellers d’ESO. Solució problemes de 

joc per trencar el gel. 

d’accions: posada en comú de la priorització feta a classe.

Decidim entre totes els propers passos.  

queda temps) 

votem el nom de la web 

Torn de preguntes i resolució de dubtes. Tasques per la propera reunió.

RESUM DE LA SESSIÓ – PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

La sessió va començar puntual a les 16.30h i a les 18h respectivament, i despr
la benvinguda als Consellers/es per part de les dinamitzadores, es va presentar l’ordre del 
dia. Seguidament es va fer un joc d’activació per trencar el gel. 

El següent punt de l’ordre del dia era posar en comú la priorització feta a classe. E
demanar als participants que reproduïssin el resultat de la priorització feta a classe
l’eina Mentimeter. En els casos en els que no s’havia pogut fer la feina a classe, els 
representants van ser els encarregats de fer la priorització. 

t va ser que els adolescents (secundària) de Piera consideren prioritari:

accessos a les urbanitzacions 
Vies “verdes” (segures) per connectar urbanitzacions 

per bicis/skate: la pista de patinets sempre està molt bruta, algunes 

I el resultat entre els infants (primària) va ser: 

Espais a les escoles per fer classe a l'aire lliure 
recollida de diners per ajudar les protectores d'animals 

buides amb ferro i malla per omplir amb deixalles trobades al carrer
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Presentació i benvinguda de la sessió als consellers d’ESO. Solució problemes de 

de la priorització feta a classe. 

Torn de preguntes i resolució de dubtes. Tasques per la propera reunió. 

, i després de donar 
la benvinguda als Consellers/es per part de les dinamitzadores, es va presentar l’ordre del 

feta a classe. Es va 
reproduïssin el resultat de la priorització feta a classe amb 

l’eina Mentimeter. En els casos en els que no s’havia pogut fer la feina a classe, els 

de Piera consideren prioritari: 

a pista de patinets sempre està molt bruta, algunes 

trobades al carrer 



 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

 

 

En el següent punt de l’ordre del dia
ajudin al Consell a decidir quines accions pot dur a terme
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de l’ordre del dia, es va fer palès que es necessita l’opinió d’experts
quines accions pot dur a terme per tal de contribuir a que 
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l’opinió d’experts que 
per tal de contribuir a que 
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aquestes propostes es materialitzin en les millore
joves, i es va acordar convidar a la propera reunió al 
Perellón, a la convocatòria amb secundària, i al 
Miguel Ramírez a la de primària.

 

La intenció és poder conèixer de primera mà les impressions de l’ajuntament sobre 
aquestes propostes, i que ajudi al Consell a visualitzar què pot fer i què no pot fer

 

Tot seguit, es va abordar el següent tema: 
d’Infants i Adolescents de Piera disposa d’un 
opinar, preguntar, donar idees... A més, després de cada sessió s’hi publica 
amb el resum de la reunió. La intenció és que aquests resums 
Consellers/es, i així els hi van proposar les dinamitzadores.

 

o alguna cosa 
3. Ho fem arribar per mail a les dinamitzadores
4. Una setmana de marge
5. Caldrà que els que redacteu el bloc 
6. De secundària, el mes de 

faran el resum la Naiara i el Martí
7. De primària, el mes de 

 

Us convidem a visitar el bloc del Consell d’Infants i Adolescents de Piera, i a interactuar

consellinfantspiera.wordpress.com
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aquestes propostes es materialitzin en les millores esperades. Així es va transmetre als 
convidar a la propera reunió al regidor d’urbanisme, senyor 

, a la convocatòria amb secundària, i al regidor de medi ambient, senyor 
Miguel Ramírez a la de primària. 

nció és poder conèixer de primera mà les impressions de l’ajuntament sobre 
aquestes propostes, i que ajudi al Consell a visualitzar què pot fer i què no pot fer

Tot seguit, es va abordar el següent tema: el bloc. Des de l’inici d’aquest curs, el Consell 
d’Infants i Adolescents de Piera disposa d’un espai de trobada virtual, on tothom pot 
opinar, preguntar, donar idees... A més, després de cada sessió s’hi publica 
amb el resum de la reunió. La intenció és que aquests resums els facin els propis

, i així els hi van proposar les dinamitzadores. 

 

Després d’aclarir alguns dubtes, 
es va votar a favor
Consellers/es s’encarreguessin 
d’escriure l’entrada del bloc, i es 
van prendre els següents 

1. Cada mes 
s'encarreguen de redactar 
l'entrada, de manera 

2. Si algun mes no hi ha 
voluntaris es pot fer entre tots
caldria fer un grup de w

per mail a les dinamitzadores: dinamitzacio@descoberta.cat
de marge, després de la sessió (si pot ser!) 

Caldrà que els que redacteu el bloc us apunteu bé el que passa durant la reunió
l mes de març faran el resum la Irene i la Clara, i e

la Naiara i el Martí 
de març el faran la Neus i l’Alba, i a l’abril el Kevin i el Pau.

Us convidem a visitar el bloc del Consell d’Infants i Adolescents de Piera, i a interactuar

consellinfantspiera.wordpress.com 
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s esperades. Així es va transmetre als 
, senyor Javier 
, senyor Joan 

nció és poder conèixer de primera mà les impressions de l’ajuntament sobre 
aquestes propostes, i que ajudi al Consell a visualitzar què pot fer i què no pot fer. 

. Des de l’inici d’aquest curs, el Consell 
, on tothom pot 

opinar, preguntar, donar idees... A més, després de cada sessió s’hi publica una entrada 
els facin els propis 

Després d’aclarir alguns dubtes, 
a favor de que els 

Consellers/es s’encarreguessin 
d’escriure l’entrada del bloc, i es 
van prendre els següents acords: 

Cada mes dues persones 
s'encarreguen de redactar 

, de manera rotatòria. 
Si algun mes no hi ha 

es pot fer entre tots: 
grup de whtasapp 

dinamitzacio@descoberta.cat 

el que passa durant la reunió 
i el  mes d’abril 

l’abril el Kevin i el Pau. 

Us convidem a visitar el bloc del Consell d’Infants i Adolescents de Piera, i a interactuar-hi! 
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Per últim, es va atendre un encàrrec
web i estan preguntant als Consellers i Conselleres dels diferents consells quin nom els 
agradaria que tingués. Es va passar una 
problemes. 

 

Va sorgir el dubte del perquè dels noms proposats
comprometre a preguntar-ho

 

Sense més punts a l’ordre del dia, ni temps, la sessió es va donar per acabada a les 
18.10h i a les 19.15 respectivament.

 

TASQUES PER FER A LA CLASSE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 
trobar al correu dinamitzacio@descoberta.cat
també whatsapp) 

 

1. Fer a classe un petit resum de la reunió
a. S’ha decidit que les 

PRIMÀRIA 
Espais a les escoles per fer classe a l'aire 
lliure 
Fer una recollida de diners per ajudar les 
protectores d'animals 
Escultures buides amb ferro i malla per 
omplir amb deixalles trobades al carrer

 

b. La propera reunió vindrà el
c. A partir d’ara els Consellers

2. Pensar preguntes pel regidor
importants. També es poden recollir preguntes dels companys 
fer-li al regidor. 
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encàrrec que havien fet des del CNIAC. Estan preparant una 
web i estan preguntant als Consellers i Conselleres dels diferents consells quin nom els 
agradaria que tingués. Es va passar una enquesta i els participants la van reali

perquè dels noms proposats, i les dinamitzadores es van 
ho a les responsables del CNIAC. 

Sense més punts a l’ordre del dia, ni temps, la sessió es va donar per acabada a les 
les 19.15 respectivament. 

TASQUES PER FER A LA CLASSE (primària i secundària) 

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 
dinamitzacio@descoberta.cat i al telèfon 679 135 100

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

resum de la reunió: 
S’ha decidit que les propostes més importants són:  

SECUNDÀRIA
classe a l'aire 

per ajudar les 

buides amb ferro i malla per 
trobades al carrer 

Arreglar els accessos a les urbanitzacions
Vies “verdes” (segures) per connectar 
urbanitzacions  
Fer més pistes per bicis/skate

La propera reunió vindrà el regidor d’urbanisme i el regidor de medi ambient.
A partir d’ara els Consellers redactaran el bloc 
preguntes pel regidor relacionades amb les propostes que hem valorat més 

També es poden recollir preguntes dels companys i companyes de classe per 
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. Estan preparant una 
web i estan preguntant als Consellers i Conselleres dels diferents consells quin nom els 

i els participants la van realitzar sense 

, i les dinamitzadores es van 

Sense més punts a l’ordre del dia, ni temps, la sessió es va donar per acabada a les 

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 
679 135 100 (Israel, 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 

SECUNDÀRIA 
accessos a les urbanitzacions 
” (segures) per connectar 

per bicis/skate 

regidor de medi ambient. 

relacionades amb les propostes que hem valorat més 
i companyes de classe per 


