
 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL –

8 de juny 2022 

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

Benvolgudes, benvolguts, 

El passat dimecres 8 de juny

de plens de l’ajuntament, en convocatòria única pels representants de primària i 

secundària. 

 

RESUM DE LA SESSIÓ 

L’ordre del dia, per a la convocatòria de secundària

1. Presentació i benvinguda de la sessió.

2. Posada en comú de les tasques realitzades a primària i secundària.

3. Valoració de les tasques fetes fins al moment.

4. Explicació proposta del Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya: 

Candidatures al premi 'Reconeixement a la infància i l'adolescència'
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

– 7a SESSIÓ – PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

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

juny  va tenir lloc la reunió de desembre del CIA de Piera, 

ajuntament, en convocatòria única pels representants de primària i 

RESUM DE LA SESSIÓ CONJUNTA PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

la convocatòria de secundària, era el següent: 

Presentació i benvinguda de la sessió. 

Posada en comú de les tasques realitzades a primària i secundària.

Valoració de les tasques fetes fins al moment. 

plicació proposta del Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya: 

Candidatures al premi 'Reconeixement a la infància i l'adolescència'
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

SECUNDÀRIA 

Moltes gràcies!* 

A de Piera, a la sala 

ajuntament, en convocatòria única pels representants de primària i 

CONJUNTA PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 

Posada en comú de les tasques realitzades a primària i secundària. 

plicació proposta del Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya: 

Candidatures al premi 'Reconeixement a la infància i l'adolescència' 
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5. Dinàmiques de cohesió i confiança amb els dos grups junts.

6. Comiat i bon estiu! 

 

A la convocatòria van assistir

 Aina Recio, Irene Urbano, Anna Monfort, Leyre Barberán i Martina Matasanz, 

d’Herois del Bruc. 

 Diego Sánchez, Gerard Moreno i Ares Ballabriga, d’Apiària.

 Pere Julià, Eira Sepúlveda, Diego Asensio i Daniela Baños, de Creixà.

 David Moreno, de Guinov

 Alma Rienda, Javier Caballero, Pau Sánchez, Laia Gorría, 

IE Piera. 

La reunió va començar puntual a les 17h a la sala de plens de l’ajuntament, i mentre 

acabaven d’arribar els representants es va signar el full d’assistènci

benvinguda. Es va rebre la 

interessar per com havia anat el curs, va felicitar als representants per la tasca feta, i els 

va encoratjar a seguir treballant pel municipi.

Posada en comú de les tasques realitzades a primària i secundària.

Tot seguit es va passar al següent punt de l’ordre del dia. Després de fer una roda de noms 

per conèixer els companys am

petita dinàmica que consistia en fer “
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Dinàmiques de cohesió i confiança amb els dos grups junts. 

assistir: 

cio, Irene Urbano, Anna Monfort, Leyre Barberán i Martina Matasanz, 

Diego Sánchez, Gerard Moreno i Ares Ballabriga, d’Apiària. 

Pere Julià, Eira Sepúlveda, Diego Asensio i Daniela Baños, de Creixà.

David Moreno, de Guinovarda. 

Alma Rienda, Javier Caballero, Pau Sánchez, Laia Gorría, Yaiza Pérez i Eira 

La reunió va començar puntual a les 17h a la sala de plens de l’ajuntament, i mentre 

acabaven d’arribar els representants es va signar el full d’assistència i es va donar la 

benvinguda. Es va rebre la visita de l’alcalde de Piera, senyor Jordi Llopart, que es va 

interessar per com havia anat el curs, va felicitar als representants per la tasca feta, i els 

va encoratjar a seguir treballant pel municipi.

Posada en comú de les tasques realitzades a primària i secundària. 

eguit es va passar al següent punt de l’ordre del dia. Després de fer una roda de noms 

per conèixer els companys amb els que encara no s’havia treballat, es va proposar una 

petita dinàmica que consistia en fer “entrevistes” entre els representants de primà

 

679 135 100 

cio, Irene Urbano, Anna Monfort, Leyre Barberán i Martina Matasanz, 

Pere Julià, Eira Sepúlveda, Diego Asensio i Daniela Baños, de Creixà. 

Yaiza Pérez i Eira Díaz, de 

La reunió va començar puntual a les 17h a la sala de plens de l’ajuntament, i mentre 

a i es va donar la 

de Piera, senyor Jordi Llopart, que es va 

interessar per com havia anat el curs, va felicitar als representants per la tasca feta, i els 

va encoratjar a seguir treballant pel municipi. 

 

eguit es va passar al següent punt de l’ordre del dia. Després de fer una roda de noms 

els que encara no s’havia treballat, es va proposar una 

” entre els representants de primària i 
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secundària, per a que es poguessin explicar el que havien estat treballant durant el curs

Després es va fer una posada en comú i es van resoldre alguns dubtes.

Valoració de les tasques fetes fins al moment.

Tot seguit, es va passar a fer una valoració 

vista del “com ens hem sentit”. 

joves a expressar-se. Després de resoldre alguns dubtes, es van exposar les cartes, se les 

van mirar, i en van escollir una. Qui va voler, va poder 

havia triat aquella carta, tot explicant com s’havia sentit envers el Consell.

Durant aquesta posada en comú es va evidenciar un fet curiós: alguns dels assistents van 

manifestar que imaginaven el Consell com

temps han vist que el desenvolupament de les sessions és més 

s’imaginaven al principi. Va caler, doncs, fer la reflexió que no és el mateix treballar de 

manera desenfadada i “simpàtica” que venir al Consell a j

sempre es plantegen les sessions per a que siguin atractives pels infants i joves, se’ls va 

fer saber que són ells i elles els encarregats de 

manera desenfadada i enredar.

seguir al Consell amb l’actitud adequada per treballar, però sense avorrir
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secundària, per a que es poguessin explicar el que havien estat treballant durant el curs

Després es va fer una posada en comú i es van resoldre alguns dubtes. 

Valoració de les tasques fetes fins al moment. 

Tot seguit, es va passar a fer una valoració subjectiva individual del curs, des del punt

vista del “com ens hem sentit”. Es van facilitar cartes Dixit, que havien d’ajudar als infants i 

se. Després de resoldre alguns dubtes, es van exposar les cartes, se les 

van mirar, i en van escollir una. Qui va voler, va poder compartir amb la resta el perquè 

havia triat aquella carta, tot explicant com s’havia sentit envers el Consell. 

Durant aquesta posada en comú es va evidenciar un fet curiós: alguns dels assistents van 

manifestar que imaginaven el Consell com un espai molt formal i seriós, i amb el pas del 

temps han vist que el desenvolupament de les sessions és més desenfadat

s’imaginaven al principi. Va caler, doncs, fer la reflexió que no és el mateix treballar de 

manera desenfadada i “simpàtica” que venir al Consell a jugar i fer “cachondeo”. Si bé 

sempre es plantegen les sessions per a que siguin atractives pels infants i joves, se’ls va 

fer saber que són ells i elles els encarregats de traçar la línia que separa treballar de 

enredar. Tothom va entendre la reflexió, i van mostrar disposició a 

actitud adequada per treballar, però sense avorrir-se.
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secundària, per a que es poguessin explicar el que havien estat treballant durant el curs. 

individual del curs, des del punt de 

s van facilitar cartes Dixit, que havien d’ajudar als infants i 

se. Després de resoldre alguns dubtes, es van exposar les cartes, se les 

amb la resta el perquè 

 

 

Durant aquesta posada en comú es va evidenciar un fet curiós: alguns dels assistents van 

, i amb el pas del 

desenfadat del que 

s’imaginaven al principi. Va caler, doncs, fer la reflexió que no és el mateix treballar de 

ugar i fer “cachondeo”. Si bé 

sempre es plantegen les sessions per a que siguin atractives pels infants i joves, se’ls va 

traçar la línia que separa treballar de 

mostrar disposició a 

se. 
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Explicació proposta del Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya: 

Candidatures al premi 'Reconeixement a la infància i l'adolescència'

Calia fer saber als infants la proposta del 

Hola,  

com sabeu, el CNIAC cada any atorga, el 20 de novembre, el premi 

'Reconeixement a la infància i l'adolescència' i el CNIAC us demana 

que el vostre Consell tam

i candidates que són mereixedors de ser premiats. Pot ser premiat una 

persona, una entitat o una organització.

Us passo l'enllaç al formulari que ha elaborat el CNIAC per recollir les 

candidatures al premi qu

https://forms.office.com/r/3xbNDqTgRV

Des de fa un temps, el CNIAC dona el premi al Reconeixement a la 

Infància i l’Adolescència a una persona, col·lectiu o institució  que, 

durant la seva trajectòria personal o professional, ha defensat els drets 

dels infants i els adol

Llegeix les preguntes i respon. Tingues en compte que aquest formulari 

es fa per proposar candidats a guanyar el premi del Reconeixement de 

la Infància i Adolescència del CNIAC.

 

Així doncs, tots els membres del Consell estan convidats a 

l’equip dinamitzador els i les animem a pensar en una persona o entitat que treballi per la 

infància i l’adolescència i que hagi desenvolupat

mereixedor del premi. Podeu 

https://pdia.blog.gencat.cat/c
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plicació proposta del Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya: 

Candidatures al premi 'Reconeixement a la infància i l'adolescència'. 

infants la proposta del CNIAC, que va fer arribar el següent missatge:

com sabeu, el CNIAC cada any atorga, el 20 de novembre, el premi 

'Reconeixement a la infància i l'adolescència' i el CNIAC us demana 

que el vostre Consell també els faci arribar les propostes de candidats 

i candidates que són mereixedors de ser premiats. Pot ser premiat una 

persona, una entitat o una organització. 

Us passo l'enllaç al formulari que ha elaborat el CNIAC per recollir les 

candidatures al premi que els feu arribar:  

https://forms.office.com/r/3xbNDqTgRV 

Des de fa un temps, el CNIAC dona el premi al Reconeixement a la 

Infància i l’Adolescència a una persona, col·lectiu o institució  que, 

durant la seva trajectòria personal o professional, ha defensat els drets 

dels infants i els adolescents i n'ha volgut millorar la seva situació. 

Llegeix les preguntes i respon. Tingues en compte que aquest formulari 

es fa per proposar candidats a guanyar el premi del Reconeixement de 

la Infància i Adolescència del CNIAC. 

Així doncs, tots els membres del Consell estan convidats a respondre l’enquesta. 

ador els i les animem a pensar en una persona o entitat que treballi per la 

i que hagi desenvolupat algun projecte o 

deu consultar els premis atorgats altres anys al següent enllaç: 

https://pdia.blog.gencat.cat/category/premi/ 
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plicació proposta del Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya: 

, que va fer arribar el següent missatge: 

com sabeu, el CNIAC cada any atorga, el 20 de novembre, el premi 

'Reconeixement a la infància i l'adolescència' i el CNIAC us demana 

bé els faci arribar les propostes de candidats 

i candidates que són mereixedors de ser premiats. Pot ser premiat una 

Us passo l'enllaç al formulari que ha elaborat el CNIAC per recollir les 

Des de fa un temps, el CNIAC dona el premi al Reconeixement a la 

Infància i l’Adolescència a una persona, col·lectiu o institució  que, 

durant la seva trajectòria personal o professional, ha defensat els drets 

escents i n'ha volgut millorar la seva situació. 

Llegeix les preguntes i respon. Tingues en compte que aquest formulari 

es fa per proposar candidats a guanyar el premi del Reconeixement de 

enquesta. Des de 

ador els i les animem a pensar en una persona o entitat que treballi per la 

gun projecte o tasca que sigui 

consultar els premis atorgats altres anys al següent enllaç: 
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Dinàmiques de cohesió i confiança amb els dos grups junts.

L’objectiu era acabar el curs amb una 

coneixença dels infants i jov

cara al curs vinent, es generen expectatives positives i ganes de retrobar

Quedava poc temps i va donar temps a fer dues dinàmiques:

L’escultura humana: per parelles, un membre feia d

Calia esculpir el que les dinamitzadores anaven proposant: un tigre, un mico... sense 

bloc de marbre pogués fer ni dir res. 

Tombar la truita: també en parell

de fer la volta sense utilitzar la violència, mentre la truita intentava evitar

van intercanviar els papers. 

N’hi havia més de preparades, però no va donar temps. 

per acabada, es va desitjar bones vacances a tothom i es va acomiadar la se
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Dinàmiques de cohesió i confiança amb els dos grups junts. 

objectiu era acabar el curs amb una bona sensació, fomentant la cohesió

dels infants i joves que encara no havien pogut treballar mai plegats. 

es generen expectatives positives i ganes de retrobar-se.

va donar temps a fer dues dinàmiques: 

: per parelles, un membre feia d’escultor/a i l’altre de bloc de marbre. 

esculpir el que les dinamitzadores anaven proposant: un tigre, un mico... sense 

bloc de marbre pogués fer ni dir res. Després es van intercanviar els papers

: també en parelles, un dels membres estava estirat a terra, i l

r la volta sense utilitzar la violència, mentre la truita intentava evitar

 

hi havia més de preparades, però no va donar temps. A les 19h es va donar la trobada 

per acabada, es va desitjar bones vacances a tothom i es va acomiadar la se
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cohesió i facilitant la 

es que encara no havien pogut treballar mai plegats. Així, de 

se. 

altre de bloc de marbre. 

esculpir el que les dinamitzadores anaven proposant: un tigre, un mico... sense que el 

es van intercanviar els papers. 

 

es, un dels membres estava estirat a terra, i l’altre li havia 

r la volta sense utilitzar la violència, mentre la truita intentava evitar-ho. Després es 

les 19h es va donar la trobada 

per acabada, es va desitjar bones vacances a tothom i es va acomiadar la sessió. 
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TASQUES PEL MES QUE VE: 

El Consell fa una parada a l’

no és el final de l’etapa, sinó que els Consellers i Conselleres de l

tindran el càrrec fins novembre de 2022

nou cicle de Consell. 

Així doncs, us convocarem els mesos de 

tasques pactades, i, al novembre, acomiadar als me

ESO, i donarem la benvinguda als nous representants. 

Els membres que aquest curs han fet 5è i 1r ESO tenen dret a seguir 

Consell durant el curs 2022

Els membres que aquest curs han fet 6è, si volen seguir al Consell

presentin com a candidats a la seva nova classe de 1r ESO

companys i companyes durant el mes de setembre.

Esperem que passeu un bon estiu i unes bones vacances, i ens retrobem al setembre amb 

les piles recarregades per seguir ajudant a millorar Piera des de la 

i adolescents. 
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’estiu i reprendrà la seva activitat al setembre. 

’etapa, sinó que els Consellers i Conselleres de l’actual curs 2021

tindran el càrrec fins novembre de 2022, quan es farà el relleu de càrrecs i s

doncs, us convocarem els mesos de setembre, octubre i novembre, per ac

tasques pactades, i, al novembre, acomiadar als membres que aquest curs fan 6è i 2n 

ESO, i donarem la benvinguda als nous representants.  

aquest curs han fet 5è i 1r ESO tenen dret a seguir 

s 2022-23, si així ho desitgen. 

membres que aquest curs han fet 6è, si volen seguir al Consell  2022-23

s a la seva nova classe de 1r ESO i ser triats per l

companys i companyes durant el mes de setembre. 

que passeu un bon estiu i unes bones vacances, i ens retrobem al setembre amb 

les piles recarregades per seguir ajudant a millorar Piera des de la perspectiva dels infants 
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. Us recordem que 

’actual curs 2021-22 

eu de càrrecs i s’iniciarà un 

, per acabar amb les 

mbres que aquest curs fan 6è i 2n 

aquest curs han fet 5è i 1r ESO tenen dret a seguir formant part del 

23, caldrà que es 

i ser triats per la resta de 

que passeu un bon estiu i unes bones vacances, i ens retrobem al setembre amb 

perspectiva dels infants 
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QUE PASSEU UN BON ESTIU!!

Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 

trobar al correu dinamitzacio@descoberta.cat

també whatsapp) 
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QUE PASSEU UN BON ESTIU!!  

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!
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Restem a la vostra disposició per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu 

679 135 100 (Israel, 

LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 

 


