
 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

 
CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL PER

19 de gener 2022 

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

Benvolgudes, benvolguts, 

El passat dimecres 19 de gener

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

1. Presentació i benvin

2. Joc ràpid de benvinguda

3. Recordatori i repartició de càrrecs

4. Accions proposades i tasques associades: repartició de tasques.

5. Resum de la sessió, dubtes i preguntes

6. Comiat 

Per un canvi d’última hora la reunió es va celebrar a la sala del 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

R DE TREBALL PER A LES ESCOLES – 2a SESSIÓ 

vos que aquest document arriba als Consellers/es. Moltes 

gener va tenir lloc la reunió de desembre del CIA de Piera. 

, per a les dues convocatòries, era el següent: 

Presentació i benvinguda de la sessió als Consellers i Conselleres. 

Joc ràpid de benvinguda 

Recordatori i repartició de càrrecs 

Accions proposades i tasques associades: repartició de tasques. 

Resum de la sessió, dubtes i preguntes 

Per un canvi d’última hora la reunió es va celebrar a la sala del teatre Foment
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

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

del CIA de Piera.  

 

teatre Foment. 
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RESUM DE LA SESSIÓ 

SECUNDÀRIA 

A la convocatòria de secundària van 

 Yaiza i Eira, de IE Piera

 Erika i Ares, d’Apiària

 Joan i Leire, de Guinovarda

La trobada va començar puntual a les 16.30h. Després de presentar i aprovar l’ordre del 

dia, es va dedicar un temps a fer un 

gel, repassar noms, i afavorir la distensió de les assistents.

Tot seguit es van nomenar els 

havien de fer càrrec no van assistir.

I es va passar al següent punt de l’ordre del dia. Calia 

consensuat per tal de tirar endavant les accions 

de les tasques que hi havia pendents, relacionades amb les accions proposades sobre 

urbanisme a Piera. Després es van exposar les tasques i les participants van tenir una 

estona per consultar-les i pensar

dels companys i companyes de classe.

Les assistents van triar quines tasques 

enllestides. Un cop repartides les tasques es va fer una posada en comú i tothom va 

adoptar el compromís de tenir acabades les tasques en una data determinada.
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RESUM DE LA SESSIÓ  

A la convocatòria de secundària van assistir: 

Yaiza i Eira, de IE Piera 

Erika i Ares, d’Apiària 

Joan i Leire, de Guinovarda 

La trobada va començar puntual a les 16.30h. Després de presentar i aprovar l’ordre del 

dia, es va dedicar un temps a fer un joc d’activació: la cadira buida. Va servir per trencar el 

gel, repassar noms, i afavorir la distensió de les assistents. 

t es van nomenar els càrrecs per a la sessió, ja que dos dels Consellers que 

havien de fer càrrec no van assistir.  

es va passar al següent punt de l’ordre del dia. Calia repartir les tasques que s’havien 

consensuat per tal de tirar endavant les accions proposades. Es va fer un petit recordatori 

de les tasques que hi havia pendents, relacionades amb les accions proposades sobre 

a Piera. Després es van exposar les tasques i les participants van tenir una 

les i pensar-se quines els hi venia més de gust realitzar, 

dels companys i companyes de classe. 

Les assistents van triar quines tasques farien i quan creien que les podrien tenir 

enllestides. Un cop repartides les tasques es va fer una posada en comú i tothom va 

de tenir acabades les tasques en una data determinada.
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La trobada va començar puntual a les 16.30h. Després de presentar i aprovar l’ordre del 

d’activació: la cadira buida. Va servir per trencar el 

per a la sessió, ja que dos dels Consellers que 

que s’havien 

proposades. Es va fer un petit recordatori 

de les tasques que hi havia pendents, relacionades amb les accions proposades sobre 

a Piera. Després es van exposar les tasques i les participants van tenir una 

s els hi venia més de gust realitzar, amb l’ajuda 

farien i quan creien que les podrien tenir 

enllestides. Un cop repartides les tasques es va fer una posada en comú i tothom va 

de tenir acabades les tasques en una data determinada. 
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Després de resoldre alguns dubtes, es va acomiadar la sessió, havent pres els següents 

acords: 

 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100

pieraeduca.cat/consell-infants 

dinamitzacio@descoberta.cat 

 

Després de resoldre alguns dubtes, es va acomiadar la sessió, havent pres els següents 
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Després de resoldre alguns dubtes, es va acomiadar la sessió, havent pres els següents 
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ACCIÓ (recordeu demanar ajuda als companys i companyes de classe per fer aquestes 

Crear un mapa col·laboratiu de 
zones urbanes que cal 

millorar/arreglar 

1. Dissenyeu 

2. Heu de comunicar a classe

3. Feu un escrit per publicar a la revista de l’escola i a Educapiera. Expliqueu el 
projecte i que esteu fent un 

l’ajuntament. En l’escrit ha de quedar clar que tothom està 

Vies “verdes” (segures) per 
connectar urbanitzacions. 

4. Busqueu informació 
vies. Quines us agraden més? Per què? Quins elements us agradaria que tingués 
la nova via verda de Piera a Hostalets? Després, feu un 

us imagineu aquesta nova via verda.

5. Amb la informació que heu trobat, feu una 
com vulgueu!). Que surtin imatges de les vies verdes que heu trobat, les que més 

us agraden, els dibuixos que heu fet, etc.

6. Feu un petit escrit per publicar al 
i perquè! Què són les vies verdes? Com us les imagineu?

Conscienciar a la gent que fa 
servir l’skate park que cal 

cuidar-lo millor. 

7. Penseu-vos qui podria fer una 
necessitat de cuidar l’skatepark: algú de vosaltres? Algú de l’ajuntament? 
Coneixeu algun skater que volgués fer aquestes xerrades?

8. Escriviu un article per la 
gent que cal fer un bon ús del skatepark. Hauria de sortir:

Per què creiem que cal conscienciar a la gent del bon ús del skatepark?

  

Consell d’Infants i Adolescents de Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100 

pieraeduca.cat/consell-infants 

dinamitzacio@descoberta.cat 

TASCA 
(recordeu demanar ajuda als companys i companyes de classe per fer aquestes 

tasques!!) 

 flyers, cartells i pósters per fer difusió del mapa JOAN CANALS

comunicar a classe que esteu fent aquest projecte per a que us ajudin 

per publicar a la revista de l’escola i a Educapiera. Expliqueu el 
projecte i que esteu fent un mapa de mancances urbanes per ajudar a 

l’ajuntament. En l’escrit ha de quedar clar que tothom està convidat a ajudar fent 
aquest mapa! 

 a Google sobre altres ciutats on existeixin aquest tipus de 
vies. Quines us agraden més? Per què? Quins elements us agradaria que tingués 
la nova via verda de Piera a Hostalets? Després, feu un dibuix ben xulu de com 

us imagineu aquesta nova via verda. 

ARES BALLABRIGA
ERIKA GAMITO

la informació que heu trobat, feu una presentació (amb PowerPoint, o 
com vulgueu!). Que surtin imatges de les vies verdes que heu trobat, les que més 

us agraden, els dibuixos que heu fet, etc. 

ARES BALLABRIGA
ERIKA GAMITO

per publicar al bloc del Consell. Expliqueu el que esteu fent, 
i perquè! Què són les vies verdes? Com us les imagineu? LEIRE PENDA

podria fer una xerrada als centres educatius sobre la 
necessitat de cuidar l’skatepark: algú de vosaltres? Algú de l’ajuntament? 
Coneixeu algun skater que volgués fer aquestes xerrades? Algú influent? 

YAIZA PÉREZ

un article per la revista de Piera explicant que voleu conscienciar a la 
gent que cal fer un bon ús del skatepark. Hauria de sortir: 

Qui som? 
Per què creiem que cal conscienciar a la gent del bon ús del skatepark? 

QUI LA FA? QUAN ESTARÀ? 

JOAN CANALS 16 febrer 

TOTHOM 16 febrer 

- - 

ARES BALLABRIGA 
ERIKA GAMITO 1-2 mesos 

ARES BALLABRIGA 
ERIKA GAMITO 1-2 mesos 

LEIRE PENDA 16 febrer 

YAIZA PÉREZ 16 febrer 

EIRA DÍAZ 16 febrer 
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De cara a la propera sessió del mes de febrer es farà una posada en comú de la feina feta i 

es valoraran els següents passos. Us farem arribar la convocatòria puntualment.

 

PRIMÀRIA 

A la convocatòria van assistir

• Aina, Unai, Anna i Leyre, d’Herois del Bruc.

• Diego, d’Apiària. 

• Javier, Pau, Laia i Ona, de IE Piera

• Pere, Eira i Daniela, de Creixà

Les assistents es van trobar a les 18h i va començar la sessió. En primer lloc, es va 

recordar l’ordre del dia i es va fer un repàs de noms. Tot seguit es va donar pas al 

d’activació: la cadira buida. El joc va agradar als participants i va complir l’objectiu de 

repassar noms i trencar el gel.

Tot seguit es va iniciar l’assemblea. Asseguts en rotllana a les cadires, l’equip dinamitzador 

va traslladar als i les Consellers la necessitat 

sentit, es va fer la reflexió que les accions proposades eren molt adients, però que el 

Consell hauria de centrar-se en la que trobessin més 

va votar si volien prioritzar una de les tres accions, i es va aprovar per 

l’acció “Fer una recollida de material i aliment per ajudar 

Les altres dues accions queden de moment com a 

presentació a les responsables de l’ajuntament, exposant tota la feina feta, per tal que les 

valorin i donin al Consell una resposta raonada.

Pel que fa a l’acció per ajudar les protectores, es va iniciar un altre debat. Es va posar en 

comú com s’imaginaven aquesta campanya, què 

hauria d’ajudar. Després, es van estar repartint 

resultat va ser el següent: 

 

 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera. C/ de la Plaça, 16. Tf: 679 135 100

pieraeduca.cat/consell-infants 

dinamitzacio@descoberta.cat 

del mes de febrer es farà una posada en comú de la feina feta i 

es valoraran els següents passos. Us farem arribar la convocatòria puntualment.

assistir: 

Aina, Unai, Anna i Leyre, d’Herois del Bruc. 

 

Javier, Pau, Laia i Ona, de IE Piera 

Pere, Eira i Daniela, de Creixà 

Les assistents es van trobar a les 18h i va començar la sessió. En primer lloc, es va 

recordar l’ordre del dia i es va fer un repàs de noms. Tot seguit es va donar pas al 

la cadira buida. El joc va agradar als participants i va complir l’objectiu de 

repassar noms i trencar el gel. 

Tot seguit es va iniciar l’assemblea. Asseguts en rotllana a les cadires, l’equip dinamitzador 

va traslladar als i les Consellers la necessitat de concretar i repartir les tasques

sentit, es va fer la reflexió que les accions proposades eren molt adients, però que el 

se en la que trobessin més factible. Després d’un petit debat, es 

una de les tres accions, i es va aprovar per majoria

“Fer una recollida de material i aliment per ajudar a les protectores d'animals.”

Les altres dues accions queden de moment com a proposta, i es farà arribar una 

sables de l’ajuntament, exposant tota la feina feta, per tal que les 

valorin i donin al Consell una resposta raonada. 

Pel que fa a l’acció per ajudar les protectores, es va iniciar un altre debat. Es va posar en 

comú com s’imaginaven aquesta campanya, què calia fer, en quins terminis, i qui els 

Després, es van estar repartint les tasques que s’havien consensuat
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del mes de febrer es farà una posada en comú de la feina feta i 

es valoraran els següents passos. Us farem arribar la convocatòria puntualment. 

Les assistents es van trobar a les 18h i va començar la sessió. En primer lloc, es va 

recordar l’ordre del dia i es va fer un repàs de noms. Tot seguit es va donar pas al joc 

la cadira buida. El joc va agradar als participants i va complir l’objectiu de 

Tot seguit es va iniciar l’assemblea. Asseguts en rotllana a les cadires, l’equip dinamitzador 

concretar i repartir les tasques. En aquest 

sentit, es va fer la reflexió que les accions proposades eren molt adients, però que el 

. Després d’un petit debat, es 

majoria executar 

les protectores d'animals.” 

, i es farà arribar una 

sables de l’ajuntament, exposant tota la feina feta, per tal que les 

Pel que fa a l’acció per ajudar les protectores, es va iniciar un altre debat. Es va posar en 

calia fer, en quins terminis, i qui els 

les tasques que s’havien consensuat. I el 
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ACCIÓ (recordeu demanar ajuda als companys i companyes de classe per 

Campanya de recollida de 
material i aliment per ajudar a 
les protectores d’animals de 

Piera i voltants 

1. Cal preguntar a la regidoria de sanitat
l’ajuda que aconseguim. Feu una 

la regidoria de sanitat 

2. Feu una cerca a Google per saber quines 
Mireu de trobar 

3. Vau proposar posar unes 
sortida dels súpers i les botigues. Caldrà doncs fer una 

botigues de Piera on vulgueu recollir material pels animalets, demanant 
per posar aquests punts de recollida. Caldrà que expliqueu molt bé el

4.  Feu una cerca de botigues de productes per animals
voltants. Mireu de trobar adreça, telèfon i email!

5. Cal fer saber a tothom que s’està fent aquesta campanya per a que hi 
molta gent. Dissenyeu cartells

pels animals animant a la gent a participar
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TASCA 
(recordeu demanar ajuda als companys i companyes de classe per fer aquestes 

tasques!!) 

regidoria de sanitat a quines protectores podem fer arribar 
l’ajuda que aconseguim. Feu una carta ben maca, per demanar educadament a 

a de sanitat quines protectores podrien rebre la nostra ajuda. ANNA MONTFORT

a Google per saber quines protectores hi ha a prop de Piera. 
Mireu de trobar adreça, telèfon i email! 

LEYRE BARBERÁN
UNAI CUYÀS

Vau proposar posar unes punts de recollida de material pels animals a la 
sortida dels súpers i les botigues. Caldrà doncs fer una carta per totes les 

botigues de Piera on vulgueu recollir material pels animalets, demanant permís 
per posar aquests punts de recollida. Caldrà que expliqueu molt bé el projecte i 

perquè el voleu fer! 

ONA OLARIA

botigues de productes per animals que hi ha a Piera i als 
voltants. Mireu de trobar adreça, telèfon i email! UNAI CUYÀS

Cal fer saber a tothom que s’està fent aquesta campanya per a que hi participi 
cartells per anunciar la campanya de recollida de material 

pels animals animant a la gent a participar-hi. 

ANNA MONTFORT
ONA OLARIA

PAU SÁNCHEZ

LAIA GORRÍA

EIRA SEPÚLVEDA

QUI LA FA? QUAN ESTARÀ? 

PERE JULIÀ 
ANNA MONTFORT 

16 febrer 

LEYRE BARBERÁN 
UNAI CUYÀS 

16 febrer 

ONA OLARIA 16 febrer 

UNAI CUYÀS 16 febrer 

ANNA MONTFORT, 
ONA OLARIA 

PAU SÁNCHEZ 
PERE JULIÀ 

LAIA GORRÍA 
AINA RECIO 

EIRA SEPÚLVEDA 

16 febrer 
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De cara a la propera sessió del mes de febrer es farà una posada en comú de la feina feta i 

es valoraran els següents passos. Us farem arribar la convocatòria 

Cal anotar que durant la reunió es va fer la següent proposta:

• Que les reunions del Consell, a primària, 

per exemple. 

L’equip dinamitzador es compromet

més aviat possible.
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De cara a la propera sessió del mes de febrer es farà una posada en comú de la feina feta i 

es valoraran els següents passos. Us farem arribar la convocatòria puntualment.

Cal anotar que durant la reunió es va fer la següent proposta: 

Que les reunions del Consell, a primària, durin una mica més, fins les 19.30h 

compromet a estudiar la proposta i a donar-ne una resposta el 
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De cara a la propera sessió del mes de febrer es farà una posada en comú de la feina feta i 

puntualment. 

, fins les 19.30h 

ne una resposta el 
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La reunió es va allargar fins les 19.25h, i es vol agrair als Consellers i Consellers i a les 

seves famílies la predisposició i l’adaptabilitat. 

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap a

trobar al correu dinamitzacio@descoberta.cat

també whatsapp) 

 

ANNEX 

Codi QR per accedir al mapa de mancances:
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La reunió es va allargar fins les 19.25h, i es vol agrair als Consellers i Consellers i a les 

seves famílies la predisposició i l’adaptabilitat.  

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!

Codi QR per accedir al mapa de mancances: 
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La reunió es va allargar fins les 19.25h, i es vol agrair als Consellers i Consellers i a les 

ltra informació o ajuda. Ens podreu 

679 135 100 (Israel, 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 

 


