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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL PER A LES ESCOLES – 1a SESSIÓ 

15 de desembre 2021 

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

 

Benvolgudes, benvolguts, 

Com sabeu, el passat dimecres 15 de desembre va tenir lloc la reunió de desembre del CIA 

de Piera. Es va dur a terme a la sala de plens de l’ajuntament 

 A la reunió hi va assistir, a la convocatòria de secundària de les 16.30h: 

 Erika i Ares, d’Apiària 

 Yaiza i Eira, de IE Piera 

 Joan, David, Anna, Leire i Joel, de Guinovarda 

 Anna i Israel, dinamitzadores 

I a la de primària de les 18h: 
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 Alma, Javier, Pau, Laia i Ona, de IE Piera 

 Aina, Irene, Anna, Leyre i Martina, d’Herois del Bruc 

 Gerard, d’Apiària 

 Pere, Eira i Diego, de Creixà 

 Anna i Israel, dinamitzadores 

 

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

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

2. Joc ràpid de benvinguda. 

3. Retrobament i expressió d’expectatives. 

4. Encàrrec heretat i tasques associades.  

5. Resum de la sessió, dubtes i preguntes. 

6. Comiat. 

7. Comiat. 

RESUM DE LA SESSIÓ – PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
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La primera trobada del curs es va 

desenvolupar amb normalitat a la sala de 

plens de l’ajuntament. Les dues 

convocatòries van començar puntualment, 

i després de signar el full d’assistència, es 

van fer les presentacions oportunes. En 

rotllana, tothom va dir el seu nom i el 

centre educatiu al que representa. També 

es va fer un joc de coneixença per tal que 

els nous membres del Consell recordessin 

els noms dels companys i companyes.De 

seguida van seure a les cadires de les 

regidores, i en tenien moltes ganes. Se’ls 

va fer entrega de l’obsequi de benvinguda, 

i l’acreditació que els identifica com a 

membres del Consell d’Infants i 

Adolescents de Piera. 

Després es va passar al següent punt de 

l’ordre del dia: calia organitzar el 

funcionament del Consell, i, a més, fer una 

primera aproximació a les expectatives que en tenen i el que poden aportar. 

Es van establir dos grups de treball rotatoris. En el primer, se’ls va convidar a reflexionar si 

calia organitzar les assemblees del Consell a través de càrrecs. Tant els membres de 

secundària com de primària van valorar que caldria establir càrrecs durant les reunions. Els 

càrrecs que es van proposar són: 

A secundària: es va aprovar que els càrrecs fossin rotatoris, i es sortejaran cada mes pel 

mes següent. 

 Moderador/a: s’encarrega de donar torn de paraula. En David ho farà el mes de 

gener. 

 Portaveu: ajuda al moderador/a i pot representar al Consell si és necessari. També 

pren nota de les intervencions. Ho farà en Joel el gener. 
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 Temporitzador/a: controla el temps d’intervenció dels Consellers/es, i avisa si 

esgoten el seu temps. Serà la Yaiza el proper mes. 

A primària: es va aprovar que els càrrecs seran rotatoris i es sortejaran cada mes. La 

reunió del mes de gener començarà sortejant aquests càrrecs: 

 Delegat/ada: és qui modera la sessió. Dona torns de paraula i cuida que aquests 

es respectin. 

 Secretari/a: ajuda al delegat. Pren nota de les aportacions dels companys i 

companyes. 

 Finestres i llums: s’encarrega de tenir cura d’aquests elements, assegurant que 

se’n fa un ús correcte i sostenible. 

 Material: tindrà cura del material i mobiliari, i ajudarà a recollir i repartir els 

materials, assegurant una correcta utilització, reciclatge i re-utilització. 

 Ordre: juntament amb l’encarregat de material, s’assegurarà de que hi hagi un 

ordre a l’espai, tant pel que fa a mobiliari com material. 

 Passar llista: s’encarregarà de passar llista. 
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A l’altre grup de treball calia reflexionar sobre quines actituds cal tenir al Consell, i quines 

fortaleses creuen que tenen els membres del Consell. Van sortir coses molt interessants:  

A secundària: van destacar valors com el respecte, la col·laboració, l’amabilitat i la 

sostenibilitat. Pel que fa a actituds, creuen que cal ser cooperatiu, tractar bé els companys 

i companyes, i, molt important, prendre-s’ho seriosament. 

També van mostrar inquietud perquè tothom pugui aportar la seva opinió de manera 

equitativa. Per això van proposar un sistema segons el qual tothom té dues intervencions 

per sessió, i no pot tornar a intervenir fins que tothom hagi fet les seves dues intervencions 

o les declini. La proposta es va aprovar per unanimitat. 
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A primària, creuen que són empàtics, puntuals, alguns impuntuals perquè els pares ho 

són, amables, líders, gracioses, divertides, organitzades, estudioses, netes, tímids, 

responsables, respectuoses, intel·ligents, madures, curioses, nervioses, bons lectors i 

escriptors. 

I les actituds que van destacar per tenir al Consell: respectuós, responsable, educada, 

atenta, madur, participatiu, silenciós, sincera, amable i intel·ligent. 

 

Tant a la convocatòria de primària com a la de secundària es va rebre la visita de l’alcalde 

senyor Josep Llopart i Gardela. Els va animar a seguir treballant per a la millora del 

municipi a través de la seva participació. Va recordar que el curs passat es van proposar 
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diverses millores i els va encoratjar a seguir concretant aquestes propostes. 

 

No va donar temps a tractar l’últim punt de l’ordre del dia, on calia fer una mirada global a 

les propostes sorgides el curs anterior, per tal de concretar les tasques necessàries per 

dur-les a terme, i repartir-les. Queda com a tasca per a la propera reunió del mes de gener. 

La propera trobada serà el 19 de gener, us convocarem puntualment.  

Esperem que passeu unes bones festes, i ens retrobem l’any que ve amb energies 

renovades! Bon Nadal a tothom! 

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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