
 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL –

21 setembre 2022 – 16.30h a 18h

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

El passat dimecres 21 de setembre

la sala de plens de l’ajuntament

 

RESUM DE LA SESSIÓ 

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

1. Presentació i benvinguda de la sessió, i joc ràpid de benvinguda

2. Finalització de la tasca “Creació d’un decàleg del bon usuari de l’skatepark”.

3. A les 17.30h, sessió participativa de diagnosi per elaborar el Pla Local de Joventut.

4. Resum de la sessió i resol

5. Comiat 

A la convocatòria van assistir
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

– 8a SESSIÓ – SECUNDÀRIA 

16.30h a 18h 

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

21 de setembre  va tenir lloc la reunió de setembre del C

ajuntament. 

RESUM DE LA SESSIÓ DE SECUNDÀRIA 

la convocatòria de secundària, era el següent: 

Presentació i benvinguda de la sessió, i joc ràpid de benvinguda 

Finalització de la tasca “Creació d’un decàleg del bon usuari de l’skatepark”.

A les 17.30h, sessió participativa de diagnosi per elaborar el Pla Local de Joventut.

Resum de la sessió i resolució de dubtes. 

assistir: 

 

679 135 100 

CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

Moltes gràcies!* 

del CIA de Piera, a 

Finalització de la tasca “Creació d’un decàleg del bon usuari de l’skatepark”. 

A les 17.30h, sessió participativa de diagnosi per elaborar el Pla Local de Joventut. 
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 Ares, d’Apiària. 

 Yaiza, de IE Piera. 

 David, de Guinovarda.

La reunió va començar puntual a les 16.30
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David, de Guinovarda. 

nió va començar puntual a les 16.30h a la sala de plens de l’ajuntament, 

donar la benvinguda als 

assistents i es va repassar 

l’ordre del dia. Tot seguit es 

van atendre les tasques que 

calia fer.  

 

Finalització de la tasca 

“Creació d’un decàleg del bon 

usuari de l’skatepark”.

Es va recuperar la tasca que 

s’havia començat a fer durant 

l’última sessió. Amb l’ajuda 

d’un Padlet es va 

configurar el decàleg del bon 

usuari de l’skatepark. El 

resultat va ser:
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h a la sala de plens de l’ajuntament, es va 

donar la benvinguda als 

assistents i es va repassar 

l’ordre del dia. Tot seguit es 

van atendre les tasques que 

Finalització de la tasca 

“Creació d’un decàleg del bon 

usuari de l’skatepark”. 

Es va recuperar la tasca que 

s’havia començat a fer durant 

l’última sessió. Amb l’ajuda 

d’un Padlet es va acabar de 

configurar el decàleg del bon 

usuari de l’skatepark. El 

resultat va ser: 
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Es va proposar també acompanyar el cartell d’algun dibuix, i l’Ares es va comprometre a 

mirar de trobar algun company o companya que volgués fer alguna il·lustració.

DECÀLEG DEL BON USUARI DEL SKATEPARK

·  No és el mateix un guixot que un graffiti. Els graffitis són art, però 

els guixots fan mal a la vista. Eviteu fer guixots!

·  Els cartells publicitaris s’haurien d’enganxar als espais habilitats.

·  Deixeu els espais com els heu trobat! Eviteu embrutar, feu servir 

les papereres més properes que hi hagi.

·  Respecteu a l resa d’usuaris/es: l’espai l’ha de poder gaudir 

tothom! 

·  Respecteu l’ús de la fila per evitar accidents i que ningú es faci 

mal. 

No feu servir vehicles a motor, per això hi ha altres llocs pensats.

Feu cas de les normes d’ús per evitar fer

proteccions i casc!

·  Feu servir l’espai per al que e

les pistes, la pista es per fer esport. Menja, beu, parla en la zona de 

picnic. 

Si veieu algun desperfecte, truqueu a l’ajuntament i comuniqueu

937788200.  

 

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

pieraeduca.cat/consell-infants 

dinamitzacio@descoberta.cat 

Es va proposar també acompanyar el cartell d’algun dibuix, i l’Ares es va comprometre a 

mirar de trobar algun company o companya que volgués fer alguna il·lustració.

DECÀLEG DEL BON USUARI DEL SKATEPARK 

No és el mateix un guixot que un graffiti. Els graffitis són art, però 

els guixots fan mal a la vista. Eviteu fer guixots! 

Els cartells publicitaris s’haurien d’enganxar als espais habilitats.

Deixeu els espais com els heu trobat! Eviteu embrutar, feu servir 

les papereres més properes que hi hagi. 

Respecteu a l resa d’usuaris/es: l’espai l’ha de poder gaudir 

especteu l’ús de la fila per evitar accidents i que ningú es faci 

No feu servir vehicles a motor, per això hi ha altres llocs pensats.

Feu cas de les normes d’ús per evitar fer-vos mal. Utilitzeu 

proteccions i casc!  

Feu servir l’espai per al que està pensat. No quedar-se en mig de 

les pistes, la pista es per fer esport. Menja, beu, parla en la zona de 

Si veieu algun desperfecte, truqueu a l’ajuntament i comuniqueu

 

679 135 100 

 

Es va proposar també acompanyar el cartell d’algun dibuix, i l’Ares es va comprometre a 

mirar de trobar algun company o companya que volgués fer alguna il·lustració. 

No és el mateix un guixot que un graffiti. Els graffitis són art, però 

Els cartells publicitaris s’haurien d’enganxar als espais habilitats. 

Deixeu els espais com els heu trobat! Eviteu embrutar, feu servir 

Respecteu a l resa d’usuaris/es: l’espai l’ha de poder gaudir 

especteu l’ús de la fila per evitar accidents i que ningú es faci 

No feu servir vehicles a motor, per això hi ha altres llocs pensats. 

vos mal. Utilitzeu 

se en mig de 

les pistes, la pista es per fer esport. Menja, beu, parla en la zona de 

Si veieu algun desperfecte, truqueu a l’ajuntament i comuniqueu-ho: 



 
 

Consell d’Infants i Adolescents de Piera

 

Sessió participativa de diagnosi per elaborar el Pla Local de Joventut.

A les 17.30h van arribar els representants de primària, i es van afegir a la reunió. A aquella 

hora també van arribar les companyes de Joventut, amb qui s’havia quedat per fer una 

dinàmica per ajudar a elaborar el Pla Local de Joventut, conjuntament amb el

primària i secundària. 
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participativa de diagnosi per elaborar el Pla Local de Joventut. 

A les 17.30h van arribar els representants de primària, i es van afegir a la reunió. A aquella 

hora també van arribar les companyes de Joventut, amb qui s’havia quedat per fer una 

elaborar el Pla Local de Joventut, conjuntament amb el

 

679 135 100 

 

A les 17.30h van arribar els representants de primària, i es van afegir a la reunió. A aquella 

hora també van arribar les companyes de Joventut, amb qui s’havia quedat per fer una 

elaborar el Pla Local de Joventut, conjuntament amb el grup de 
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Asseguts en rotllana, van respondre a les preguntes de les dinamitzadores, referents als 

usos que fan dels equipaments, hàbits de lleure, extraescolars, etc.

A les 18h es va donar per finalitzada la dinàmica, i es va acomiad

companyes de Joventut. 

 

 

TASQUES PEL MES QUE VE: 

 L’Ares es va comprometre a buscar algú que volgués fer alguna 

decorar el cartell del decàleg que s’instal·larà a l’skatepark. 

De cara a la propera reunió, el 

mes de novembre. 

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

trobar al correu dinamitzacio@descoberta.c

també whatsapp) 
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Asseguts en rotllana, van respondre a les preguntes de les dinamitzadores, referents als 

usos que fan dels equipaments, hàbits de lleure, extraescolars, etc. 

A les 18h es va donar per finalitzada la dinàmica, i es va acomiadar als assistents i a les 

 

L’Ares es va comprometre a buscar algú que volgués fer alguna 

del decàleg que s’instal·larà a l’skatepark.  

De cara a la propera reunió, el Consell prepararà la seva intervenció al ple municipal del 

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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Asseguts en rotllana, van respondre a les preguntes de les dinamitzadores, referents als 

ar als assistents i a les 

L’Ares es va comprometre a buscar algú que volgués fer alguna il·lustració per 

Consell prepararà la seva intervenció al ple municipal del 

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! 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 
DE PIERA 

DOSSIER DE TREBALL –

21 setembre 2022 – 17.30h a 19h

*Si us plau, assegureu-vos que aquest docum

El passat dimecres 21 de setembre

la sala de plens de l’ajuntament.

 

RESUM DE LA SESSIÓ 

L’ordre del dia, per a la convocatòria de 

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

2. Sessió participativa de diagnosi per elaborar el Pla Local de Joventut

3. Proposta equip dinamitzador: elaboració del disseny del díptic informatiu del 

Consell pel curs 2022

4. Resum de la sessió, dubtes i preguntes

5. Comiat 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

– 8a SESSIÓ – PRIMÀRIA 

17.30h a 19h 

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

21 de setembre  va tenir lloc la reunió de setembre del CIA de Piera, 

la sala de plens de l’ajuntament. 

RESUM DE LA SESSIÓ DE PRIMÀRIA 

, per a la convocatòria de primària, era el següent: 

Presentació i benvinguda de la sessió als Consellers i Conselleres. 

Sessió participativa de diagnosi per elaborar el Pla Local de Joventut

Proposta equip dinamitzador: elaboració del disseny del díptic informatiu del 

2022-23. 

Resum de la sessió, dubtes i preguntes 
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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

ent arriba als Consellers/es. Moltes gràcies!* 

del CIA de Piera, a 

 

Sessió participativa de diagnosi per elaborar el Pla Local de Joventut 

Proposta equip dinamitzador: elaboració del disseny del díptic informatiu del 
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A la convocatòria van assistir

 Aina i Leyre, d’Herois del Bruc.

 Diego i Gerard, d’Apiària.

 Alma, Javier, Pau i Laia, de IE Piera.

 Irene, Anna, Martina, Pere i Eira es van excusar.

La reunió va començar puntual a les 17.30h a la sala de plens de l’ajuntament, i sense 

massa temps per fer benvingudes, es va atendre de seguida el primer punt de l’ordre del 

dia. 

els representants de primària es van afegir a la reunió on ja hi havia els representants de 

secundària. A aquella hora també van arribar les companyes de Joventut, amb qui s’havia 

quedat per fer una dinàmica per ajudar a elaborar el Pla Local de Joventut, conjuntamen

amb el grup de primària i secundària.

Asseguts en rotllana, van respondre a les preguntes de les dinamitzadores, referents als 

usos que fan dels equipaments, hàbits de lleure, extraescolars, etc.

A les 18h es va donar per finalitzada la dinàmica, i es va

secundària i a les companyes de Joventut.

 

Proposta equip dinamitzador: elaboració del disseny del díptic informatiu del Consell pel 

curs 2022-23. 

S’havia proposat als infants encarregar

Van assumir la tasca amb il·lusió, i es van fer tres grups.
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assistir: 

Aina i Leyre, d’Herois del Bruc. 

Diego i Gerard, d’Apiària. 

Alma, Javier, Pau i Laia, de IE Piera. 

Irene, Anna, Martina, Pere i Eira es van excusar. 

r puntual a les 17.30h a la sala de plens de l’ajuntament, i sense 

massa temps per fer benvingudes, es va atendre de seguida el primer punt de l’ordre del 

ntants de primària es van afegir a la reunió on ja hi havia els representants de 

secundària. A aquella hora també van arribar les companyes de Joventut, amb qui s’havia 

quedat per fer una dinàmica per ajudar a elaborar el Pla Local de Joventut, conjuntamen

amb el grup de primària i secundària. 

Asseguts en rotllana, van respondre a les preguntes de les dinamitzadores, referents als 

usos que fan dels equipaments, hàbits de lleure, extraescolars, etc. 

A les 18h es va donar per finalitzada la dinàmica, i es va acomiadar als assistents de 

secundària i a les companyes de Joventut. 

Proposta equip dinamitzador: elaboració del disseny del díptic informatiu del Consell pel 

S’havia proposat als infants encarregar-se del nou disseny del díptic informatiu

Van assumir la tasca amb il·lusió, i es van fer tres grups. S’havia preparat un disseny amb 
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r puntual a les 17.30h a la sala de plens de l’ajuntament, i sense 

massa temps per fer benvingudes, es va atendre de seguida el primer punt de l’ordre del 

 

Sessió 

participativa 

de diagnosi 

per elaborar 

el Pla Local 

de Joventut. 

A les 17.30h 

ntants de primària es van afegir a la reunió on ja hi havia els representants de 

secundària. A aquella hora també van arribar les companyes de Joventut, amb qui s’havia 

quedat per fer una dinàmica per ajudar a elaborar el Pla Local de Joventut, conjuntament 

Asseguts en rotllana, van respondre a les preguntes de les dinamitzadores, referents als 

acomiadar als assistents de 

Proposta equip dinamitzador: elaboració del disseny del díptic informatiu del Consell pel 

se del nou disseny del díptic informatiu del Consell. 

S’havia preparat un disseny amb 
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Canva per fer més fàcil la feina dels Consellers/es, i calia redactar els punts referents a 

“Qui som?” i “Què fem?”, així com triar la foto il·lustrat

etc. 

Cada grup es va dedicar a una de les tasques, i la imatge il·lustrativa del Consell es va triar 

entre totes les assistents. El resultat
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Canva per fer més fàcil la feina dels Consellers/es, i calia redactar els punts referents a 

“Qui som?” i “Què fem?”, així com triar la foto il·lustrativa, el fons, la distribució dels logos, 

Cada grup es va dedicar a una de les tasques, i la imatge il·lustrativa del Consell es va triar 

entre totes les assistents. El resultat, després d’uns petits retocs, va ser el següent:
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Canva per fer més fàcil la feina dels Consellers/es, i calia redactar els punts referents a 

iva, el fons, la distribució dels logos, 

Cada grup es va dedicar a una de les tasques, i la imatge il·lustrativa del Consell es va triar 

va ser el següent: 
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Tothom va treballar a gust i la feina va quedar enllestida. El díptic s’ha enviat als centres 

educatius com a part de la informació facilitada a principi de curs per dur a terme les 

eleccions. 

TASQUES PEL MES QUE VE: 

No hi ha tasques a realitzar pel mes que ve. De c

prepararà la seva intervenció al ple municipal del mes de novembre.

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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treballar a gust i la feina va quedar enllestida. El díptic s’ha enviat als centres 

educatius com a part de la informació facilitada a principi de curs per dur a terme les 

 

No hi ha tasques a realitzar pel mes que ve. De cara a la propera reunió, el Consell 

prepararà la seva intervenció al ple municipal del mes de novembre. 

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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treballar a gust i la feina va quedar enllestida. El díptic s’ha enviat als centres 

educatius com a part de la informació facilitada a principi de curs per dur a terme les 

ara a la propera reunió, el Consell 

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! 


