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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
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DOSSIER DE TREBALL PER

19 de maig 2021 

 

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

 

Benvolgudes, benvolguts, 

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

 A la reunió hi va assistir, a la convocatòria de 

 Ainhoa i Ivan, de IE Piera
 Irene, Martí, Naiara, 
 Anna i Israel, dinamitzadores

I a la de primària de les 18h:

 Yaiza i Javier, de IE Piera
 Gerard i Àlex, d’Apiària
 Pau i Pere, de Creixà
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

R DE TREBALL PER A LES ESCOLES – 7a SESSIÓ 

vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes 

Com sabeu, el passat dimecres 19 de maig va tenir lloc la reunió d’enguany del CIA de 
es va fer necessari fer la sessió de manera telemàtica, ja que donades 

les actuals circumstàncies sanitàries era el més recomanable. 

, a la convocatòria de secundària de les 16.30h: 

Ainhoa i Ivan, de IE Piera 
artí, Naiara, Axel, Joan, Joel i David, de Guinovarda 

i Israel, dinamitzadores 

primària de les 18h: 

Yaiza i Javier, de IE Piera 
Apiària 

Pau i Pere, de Creixà 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

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

reunió d’enguany del CIA de 
, ja que donades 
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 Laura, Martina, Nizar i Paula, d
 Anna i Israel, dinamitzadores

 

L’ordre del dia, per a les dues convocatòries,

1. Presentació i benvinguda

problemes de connexió

2. Dinàmica d’organització de les accions: 

3. Com voleu que sigui 

4. Bloc: assignació de responsables pel mes que ve.

5. Resum de la sessió, 

6. Comiat 

RESUM DE LA SESSIÓ 
 

En primer lloc, es va abordar el punt 3. 
fer l’última sessió del curs, que és el mes que ve. 
podrem trobar de manera presencial, 
com voldrien que fos la reunió: o bé tot el grup junt en un espai obert
plens, en grups reduïts i en torns de 30
aquesta última reunió: jocs, un petit taller, parlar d
votacions pertinents, tots dos grups van decidir:

 Fer la reunió amb tot el grup
 Dedicar la sessió a fer jocs

 

Així doncs, de cara al mes que
terme la reunió i fer els jocs que es proposin.

 

Un cop aclarit aquest punt, es
viatge!. S’havia demanant als
terme per arribar al nostre objectiu (millorar l
respectivament). Com si fos un viatge: quines coses cal tenir en compte a l
viatge? 

 

A partir d’aquí, es fa una metàfora: 
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tina, Nizar i Paula, d’Herois del Bruc 
Anna i Israel, dinamitzadores 

, per a les dues convocatòries, era el següent: 

Presentació i benvinguda de la sessió als Consellers i Conselleres. Solució 

nnexió. 

Dinàmica d’organització de les accions: el gran viatge! 

Com voleu que sigui l’última sessió del curs? 

responsables pel mes que ve. 

de la sessió, acords i tasques pel mes que ve. 

RESUM DE LA SESSIÓ – PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

primer lloc, es va abordar el punt 3. de l’ordre del dia. Calia triar en quin format
última sessió del curs, que és el mes que ve. Segons les mesures del PROCICAT, ens 

podrem trobar de manera presencial, mantenint algunes mesures. Es va preguntar doncs 
com voldrien que fos la reunió: o bé tot el grup junt en un espai obert, o bé a la sal
plens, en grups reduïts i en torns de 30’. També se’ls va consultar què voldrien fer e
aquesta última reunió: jocs, un petit taller, parlar d’un tema en concret... D

tots dos grups van decidir: 

tot el grup, en un espai a l’aire lliure 
fer jocs per avançar en la cohesió de grup 

de cara al mes que ve se’ls convocarà a algun espai de Piera apte per dur a 
terme la reunió i fer els jocs que es proposin. 

es va presentar la dinàmica de treball proposada: 
als Consellers/es que pensessin quines accions cali

terme per arribar al nostre objectiu (millorar l’urbanisme i millorar el medi ambient, 
m si fos un viatge: quines coses cal tenir en compte a l

na metàfora:  
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. Solució 

n format volien 
del PROCICAT, ens 
va preguntar doncs 

, o bé a la sala de 
ls va consultar què voldrien fer en 

Després de fer les 

ls convocarà a algun espai de Piera apte per dur a 

nàmica de treball proposada: el gran 
ensessin quines accions calia dur a 

i ambient, 
m si fos un viatge: quines coses cal tenir en compte a l’hora de fer un 
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 Quin és l’origen i el destí del
a parar? Què volem millorar?

 Qui són els passatgers i la tripulació
durà a terme? 

 Quan surt i quan arriba l
 Quin equipatge portarem? 

disposem. 
 Caldrà passaport? És a dir, quins permisos necessitarem per arribar al nostre 

destí? 
 I el finançament? D’on s
 Farem servir un plànol?

desenvolupar? 
 No ens oblidem la càmera

 Així, per a cada acció propos
quedar així: 
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’origen i el destí del nostre trajecte? És a dir, d’on partim i a on volem anar 
Què volem millorar? 

passatgers i la tripulació? És a dir, a qui va adreçada l’acció? Qui la 

Quan surt i quan arriba l’avió? És a dir, la calendarització del projecte.
portarem? Fa referència als recursos materials necessaris dels que 

? És a dir, quins permisos necessitarem per arribar al nostre 

on sortiran els diners per fer el que volem fer? 
plànol? És a dir, a on s’ubiquen les accions que volem 

càmera! Caldrà compartir l’experiència, fer difusió del projecte...

 

cada acció proposada, es va intentar fer l’organització de l’acció
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’on partim i a on volem anar 

’acció? Qui la 

? És a dir, la calendarització del projecte. 
necessaris dels que 

? És a dir, quins permisos necessitarem per arribar al nostre 

 
ubiquen les accions que volem 

experiència, fer difusió del projecte... 

acció. A primària, va 
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Com es pot veure, de tot el que es va estar dient se
caldrà anar realitzant. Les tasques que 

A primària: 

(NOTA: no cal que feu cap d’
repartirem i les podreu anar fent durant les vacances, o quan pugueu!)
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ot el que es va estar dient se’n desprenen una sèrie de tasques que 
tasques que es repartiran  són: 

’aquestes tasques encara, el proper dia de reunió ens les 
repartirem i les podreu anar fent durant les vacances, o quan pugueu!) 
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n desprenen una sèrie de tasques que 

aquestes tasques encara, el proper dia de reunió ens les 
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1. Espais a les escoles per fer classe a l'aire lliure
 

 Els espais per fer classe a l
l’ajuntament, els Consellers/
idees. 

 Aquets espais seran d
curs, i a l’estiu seran una biblioteca.

 Es percep com
amb un porxo pel bon temps, si fa fred a dins. Parets 
transparents, tipus hivernacle
carpa a sobre, amb taules, cadies, coixins, material 
necessari”, i amb 
natura,”.  

 
 
TASCA 1: imagine
tot el que heu estat dient fins a
o un plànol, de com us l
vulgui de la classe a que us ajudi.
 
 
TASCA 2: heu de comunicar a la classe que este
fent aquest projecte
companys que us ajudin!
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Espais a les escoles per fer classe a l'aire lliure: 

espais per fer classe a l’aire lliure els haurà
ajuntament, els Consellers/es ajudaran amb les seves 

espais seran d’ús per les escoles i INS durant el 
’estiu seran una biblioteca. 
p com “una caseta q  es pugui tancar amb clau, 

amb un porxo pel bon temps, si fa fred a dins. Parets 
transparents, tipus hivernacle”, “Enmig d'un bosc, una
carpa a sobre, amb taules, cadies, coixins, material 

”, i amb “Coixins, llibres, carpa, bancs, 

: imagineu-vos aquests espais, segons
tot el que heu estat dient fins ara. Feu un dibuix
o un plànol, de com us l’imagineu. Convideu 
vulgui de la classe a que us ajudi. 

heu de comunicar a la classe que este
fent aquest projecte. Busqueu companyes i 
companys que us ajudin! 
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liure els haurà de fer 
es ajudaran amb les seves 

’ús per les escoles i INS durant el 

una caseta q  es pugui tancar amb clau, 
amb un porxo pel bon temps, si fa fred a dins. Parets 

Enmig d'un bosc, una 
carpa a sobre, amb taules, cadies, coixins, material 

Coixins, llibres, carpa, bancs, 

, segons 
Feu un dibuix, 

onvideu a qui 

heu de comunicar a la classe que esteu 
companyes i 
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2. Fer una recollida de material i aliment per ajudar les protectores 
d'animals. 
 
Recordeu que ens van dir des de l
directament menjar i altres coses pels animals.
aconsellar que parléssiu amb la regidoria de 
a contactar amb empreses que vulguin ajudar i amb protectores on 
portar l’ajuda que aconseguiu.
 
També volíeu vendre manualitats
comprar materials pels animals de les protectores.
 
 
 
TASCA 3: cal preguntar a la r
protectores podem fer arribar l
carta ben maca, per demanar edu
sanitat quines protectores podrien rebre la nostra ajuda
 
 
TASCA 4: vau proposar posar unes 
material pels animals a la sortida dels súpers i les botigues. 
Caldrà doncs fer una carta
vulgueu recollir material pels animalets
posar aquests punts de recollida.
Caldrà que expliqueu molt bé el projecte i perquè el voleu fer!
 
TASCA 5: feu una llista de material per fer les manualitats
vendre. També caldrà fer un 
tothom a comprar les vostres manualitats!
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2. Fer una recollida de material i aliment per ajudar les protectores 

que ens van dir des de l’ajuntament que és millor recollir 
i altres coses pels animals. També ens van 

aconsellar que parléssiu amb la regidoria de Sanitat per a que us ajudés 
a contactar amb empreses que vulguin ajudar i amb protectores on 

’ajuda que aconseguiu. 

manualitats per vendre, i aconseguir diners per 
comprar materials pels animals de les protectores. 

cal preguntar a la regidora de sanitat a quines
podem fer arribar l’ajuda que aconseguim. 

, per demanar educadament a la regidora de 
quines protectores podrien rebre la nostra ajuda

vau proposar posar unes punts de recollida de 
pels animals a la sortida dels súpers i les botigues. 

fer una carta per totes les botigues de Piera on 
vulgueu recollir material pels animalets, demanant permís per 

de recollida. 
Caldrà que expliqueu molt bé el projecte i perquè el voleu fer!

llista de material per fer les manualitats
caldrà fer un cartell ben cridaner per animar a 

tothom a comprar les vostres manualitats! 
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2. Fer una recollida de material i aliment per ajudar les protectores 

és millor recollir 
ens van 

Sanitat per a que us ajudés 
a contactar amb empreses que vulguin ajudar i amb protectores on 

i aconseguir diners per 

quines 
ajuda que aconseguim. Feu una 

cadament a la regidora de 
quines protectores podrien rebre la nostra ajuda. 

punts de recollida de 
pels animals a la sortida dels súpers i les botigues. 

r totes les botigues de Piera on 
demanant permís per 

Caldrà que expliqueu molt bé el projecte i perquè el voleu fer! 

llista de material per fer les manualitats per 
per animar a 
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3. Campanya conscienciació sobre reciclatge 
replantejat a partir de les observacions fetes pel regidor de medi 
ambient a l’anterior reun
 
Vau dir que aquesta
caldrà: 
 
 
 
TASCA 6: penseu
original per conscienciar a la ciutadania que cal 
reciclar correctament.
 
 
TASCA 7: dissenyeu un tríptic o un flyer
tothom que pugueu
 
Una pista: coneixeu 
fer cartells, flyers, etc. i va molt bé
servir, segur que us és de molta utilitat!
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3. Campanya conscienciació sobre reciclatge (aquesta acció s
replantejat a partir de les observacions fetes pel regidor de medi 

anterior reunió) 

Vau dir que aquesta campanya la podeu fer vosaltres.

penseu-vos un slogan o una consigna
original per conscienciar a la ciutadania que cal 

tament. 

dissenyeu un tríptic o un flyer per fer arribar a 
tothom que pugueu. Què creieu que hi hauria de dir? 

Una pista: coneixeu canva.com? És una eina web per 
yers, etc. i va molt bé! És molt fàcil de fer 

servir, segur que us és de molta utilitat! 
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(aquesta acció s’ha 
replantejat a partir de les observacions fetes pel regidor de medi 

campanya la podeu fer vosaltres. Així doncs, 

consigna ben 
original per conscienciar a la ciutadania que cal 

per fer arribar a 
. Què creieu que hi hauria de dir?  

És una eina web per 
molt fàcil de fer 
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I a secundària: 
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A continuació, les tasques que es repartiran el proper dia de reunió

(NOTA: no cal que feu cap d’aquestes tasques encara, el proper dia de reunió ens les 
repartirem i les podreu anar fent durant les vacances, o quan pugueu!)

 

 
1.Arreglar els accessos a les urbanitzacions: MAPA DE MANCANCES

 Vau decidir fer un 
els punts que cal millorar

 Vau decidir que l’Anna imprimiria els mapes i us els portaria el 
proper dia de reunió.

 La gent podrà anar a l
punts on cal millorar alguna cosa, i després tornar
l’ajuntament. 

 Vau dir que a l’octubre hauria d
de setembre es podrien resoldre dubtes

 
 
TASCA 1: cal fer saber al màxim gent possible que 
estem elaborant aquest mapa de mancances. 
Dissenyeu posters, flyers o cartells
tothom que estem fent el mapa.
 
Una pista: coneixeu canva.com
va molt bé! És molt fàcil de fer servir, segur que us és de molta utilitat!

 
 
TASCA 2: heu de comunicar a la classe que este
aquest projecte. B
us ajudin! 
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tasques que es repartiran el proper dia de reunió: 

’aquestes tasques encara, el proper dia de reunió ens les 
repartirem i les podreu anar fent durant les vacances, o quan pugueu!) 

els accessos a les urbanitzacions: MAPA DE MANCANCES
decidir fer un mapa de mancances urbanes, per assenyalar 

els punts que cal millorar. 
Anna imprimiria els mapes i us els portaria el 

proper dia de reunió. 
gent podrà anar a l’ajuntament a buscar un map

punts on cal millorar alguna cosa, i després tornar

octubre hauria d’estar enllestit, i que a la reunió 
de setembre es podrien resoldre dubtes 

saber al màxim gent possible que 
estem elaborant aquest mapa de mancances. 

posters, flyers o cartells per fer saber a 
tothom que estem fent el mapa. 

canva.com? És una eina web per a fer cartells, fl
molt fàcil de fer servir, segur que us és de molta utilitat!

heu de comunicar a la classe que este
Busqueu companyes i companys que 
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’aquestes tasques encara, el proper dia de reunió ens les 

els accessos a les urbanitzacions: MAPA DE MANCANCES 
, per assenyalar 

Anna imprimiria els mapes i us els portaria el 

r un mapa i marcar els 
punts on cal millorar alguna cosa, i després tornar-los a 

estar enllestit, i que a la reunió 

saber al màxim gent possible que 
estem elaborant aquest mapa de mancances. 

per fer saber a 

fer cartells, flyers, etc. i 
molt fàcil de fer servir, segur que us és de molta utilitat! 

heu de comunicar a la classe que esteu fent 
companyes i companys que 
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TASCA 3: feu un escrit per publicar a la revista de 
l’escola i a Educapiera
fent un mapa de mancances urbanes per ajudar a 
l’ajuntament. En l’
està convidat a ajudar fent aquest mapa!
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escrit per publicar a la revista de 
’escola i a Educapiera. Expliqueu el projecte i que esteu 
fent un mapa de mancances urbanes per ajudar a 

’escrit ha de quedar clar que tothom 
tà convidat a ajudar fent aquest mapa! 
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escrit per publicar a la revista de 
el projecte i que esteu 

fent un mapa de mancances urbanes per ajudar a 
escrit ha de quedar clar que tothom 
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2. Vies “verdes” (segures) per connectar urbanitzacions
 
 
 
TASCA 4: busqueu informació
ciutats on existeixin aquest tipus de vies.
agraden més? Per què? Quins elements us agradaria 
que tingués la nova via verda de Piera a Hostalets?
 
Després, feu un dibuix
aquesta nova via verda.

 
TASCA 5: amb la informació que heu trobat, 
presentació (amb Po
surtin imatges de les vies verdes que heu trobat, les que 
més us agraden, els dibuixos que heu fet, 
 
Quan la tingueu, li passarem a l
valori! 

 
TASCA 6: feu un petit escrit per publicar al bloc del 
Consell. Expliqueu el que esteu fent, i perquè!
les vies verdes? Com us les imagineu?
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2. Vies “verdes” (segures) per connectar urbanitzacions

busqueu informació a Google sobre altres 
ciutats on existeixin aquest tipus de vies. Quines 
agraden més? Per què? Quins elements us agradaria 
que tingués la nova via verda de Piera a Hostalets?

feu un dibuix ben xulu de com us imagineu 
aquesta nova via verda. 

amb la informació que heu trobat, 
(amb PowerPoint, o com vulgueu!)

surtin imatges de les vies verdes que heu trobat, les que 
els dibuixos que heu fet, etc.

Quan la tingueu, li passarem a l’alcalde per a que ho 

petit escrit per publicar al bloc del 
. Expliqueu el que esteu fent, i perquè!

les vies verdes? Com us les imagineu?  
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2. Vies “verdes” (segures) per connectar urbanitzacions. 

a Google sobre altres 
uines us 

agraden més? Per què? Quins elements us agradaria 
que tingués la nova via verda de Piera a Hostalets?  

com us imagineu 

amb la informació que heu trobat, feu una 
o com vulgueu!). Que 

surtin imatges de les vies verdes que heu trobat, les que 
etc. 

alcalde per a que ho 

petit escrit per publicar al bloc del 
. Expliqueu el que esteu fent, i perquè! Què són 
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3.Fer més pistes per bicis/skate
 
Recordeu que aquesta acció vam haver de replantejar
calia conscienciar a la gent que fa servir l
millor. 
 
 
TASCA 7: penseu-vos 
centres educatius sobre la necessitat de cuidar 
l’skatepark: algú de vosaltres? Algú de l
Coneixeu algun skater que volgués fer aquestes 
xerrades?  
 
 
TASCA 8: escriviu un article
explicant que voleu conscienciar a la gent que cal fer un 
bon ús del skatepark
 Qui som? 
 Què ens preocu
 Per què creiem que cal conscienciar a la gent del 

bon ús del skatepark?
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Fer més pistes per bicis/skate 

que aquesta acció vam haver de replantejar-
conscienciar a la gent que fa servir l’skate park que cal cuidar

vos qui podria fer una xerrada
centres educatius sobre la necessitat de cuidar 
skatepark: algú de vosaltres? Algú de l’ajuntament? 

Coneixeu algun skater que volgués fer aquestes 

escriviu un article per la revista de Piera
voleu conscienciar a la gent que cal fer un 

bon ús del skatepark. Hauria de sortir: 

Què ens preocupa? 
què creiem que cal conscienciar a la gent del 

bon ús del skatepark? 
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-la. Vau dir que 
’skate park que cal cuidar-lo 

qui podria fer una xerrada als 
centres educatius sobre la necessitat de cuidar 

ajuntament? 
Coneixeu algun skater que volgués fer aquestes 

per la revista de Piera 
voleu conscienciar a la gent que cal fer un 

què creiem que cal conscienciar a la gent del 
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TASQUES PER FER A LA CLASSE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propera reunió, l’última del curs, es farà de manera presencial 
Us informarem de la ubicació puntualment.

 

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

 

1. Feu un petit resum
2. No cal que ho expliqueu tot fil per randa! Podeu explicar 

hem estat organitzant les accions
falta repartir-nos les tasques.

3. A la propera reunió repartirem les tasques
interessos de cadascú.

NO CAL QUE F

Ho farem qu

 

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

TASQUES PER FER A LA CLASSE (primària i secundària) 

’última del curs, es farà de manera presencial a un espai a l
e la ubicació puntualment. 

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!

petit resum a classe de la reunió. 
No cal que ho expliqueu tot fil per randa! Podeu explicar 
hem estat organitzant les accions que vau prop

nos les tasques. 
la propera reunió repartirem les tasques segons

interessos de cadascú. 

NO CAL QUE FEU CAP TASCA, DE MOMENT!

farem quan haguem pogut repartir-nos les tasques.

 

679 135 100 

a un espai a l’aire lliure. 

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

 

VOSTRA PARTICIPACIÓ! 

No cal que ho expliqueu tot fil per randa! Podeu explicar que 
que vau proposar, i ara 

segons els 

EU CAP TASCA, DE MOMENT! 

tasques. 


