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CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS 

DE PIERA 

Resum sessió desembre 2022 - PRIMÀRIA 

14 desembre 2022 – 18h a 19.30h – a la sala de plens de l’ajuntament.  

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

El passat dimecres 14 de desembre va tenir lloc la primera reunió del CIA de Piera pel curs 

2022-23, a la sala de plens de l’ajuntament. 

RESUM DE LA SESSIÓ PRIMÀRIA 

L’ordre del dia era el següent: 

1. Presentació i benvinguda de la sessió. 

2. Dinàmiques de coneixença i treball en equip. 

3. Constitució de l’assemblea: 

a. Normativa 

b. Càrrecs 

4. Debat: quin tema hauria de treballar enguany el Consell? 

5. Resum de la sessió i resolució de dubtes. 

6. Comiat 

A la convocatòria van assistir: 

• Vega, Arnau, Aina, Irene i Oliver, d’Herois del Bruc. 

• Olaya i Diego, d’Apiària 

• Pau, Laia, Ona, Uriel i Elba, de IE Piera. 

• Irene, de Creixà. 

• Es va excusar Xavier. 

Les tasques que es van atendre van ser: 
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Tema tractat Com ha anat? Resultat 

Dinàmiques de coneixença i 

treball en equip. 

 

Es van repassar els noms dels participants i es van fer un parell 

de dinàmiques per facilitar la coneixença. 

Sembla que s’avança en la construcció el grup. Els participants 

van agafant confiança amb la resta de companys i companyes i 

això facilita la cohesió del grup. Es continuarà treballant aquest 

aspecte en les sessions properes. 

Constitució de l’assemblea. Es va explicar que calia organitzar l’assemblea i establir càrrecs. 

Van decidir que els càrrecs fossin rotatoris, establint-se cada mes 

per sorteig. Els càrrec que van decidir són moderador/a, 

secretari/a, encarregat/ada de material, encarregat/ada de llums 

i finestres. 

La decisió es va prendre per unanimitat després de fer un debat, 

i tothom va donar per bones les decisions preses.  

Durant la sessió es va comptar amb un moderador, en Leo, i una 

secretària, l’Olaya, que van aprendre a desenvolupar la seva 

tasca. 

Debat: quin tema hauria de 

treballar enguany el Consell? 
Alguns dels representants ja portaven preparades algunes idees 

del que els agradaria treballar durant el curs. Van tenir 

l’oportunitat de posar-ho en comú, i es va estar debatent 

breument alguns aspectes de les propostes que feien. Es va 

elaborar un llistat de temes que es podrien tractar durant el curs 

al Consell. 

El debat es va desenvolupar amb normalitat, i qui va voler va 

poder fer la seva intervenció. 

De moment, els representants del Consell poden preguntar a 

classe quins temes creuen que podria treballar el Consell durant 

el curs. Es posarà en comú a la propera reunió. 

Tasques pel mes que ve: 1. Informar a la classe de com ha anat la reunió i els acords que s’han pres. 

2. Preguntar a classe quins temes creuen que podria treballar el Consell aquest curs. 

A més, si voleu... • De moment, no cal que feu res més! 
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La sessió es va desenvolupar amb normalitat, i sembla que tothom va marxar prou satisfet.  

De cara al mes que ve es posarà en comú la consulta feta a les classes i es prioritzaran els 

temes, buscant el consens i comptant amb l’opinió de l’alumnat de Piera. 

Aprofitem per informar que la propera sessió està prevista pel 18 de gener, us convocarem 

puntualment. 
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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! 

 

 

mailto:dinamitzacio@descoberta.cat

