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INFORME TERCERA SESSIÓ CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL 

Lloc: Escola el Bruc 

Dia: 14/02/2018  

Durada: de 9 a 12.30 i de 15.00 a 16.00 

Dinamitzadora:  Jenni Gallardo 

 

La tercera sessió del Consell d’infants es realitza en un sol dia i es realitza la mateixa sessió a 
les quatre aules. El desenvolupament s’ha donat de la següent manera: 

1. Curs 6è B – de 9.00 a 10.00 

2. Curs 6è A – de 10.00 a 11.00 

3. Curs 5è B – de 11:30 a 12.30 

4. Curs 5è A – de 15.00 a 16.00 

 

Objectiu de la sessió 

En aquesta sessió es plantegen un seguit d’objectius: 

 

1. Que decideixin quines activitats finalment voldran proposar per la festa de Nadal. 

2. Saber si ens infants coneixen i els agrada la festa de Carnestoltes al municipi. 

3. Que proposin idees per millorar la festa de Carnestoltes al municipi. 

4. Que acabin de dibuixar el logo pel consell d’infants municipal. 

Malgrat aquests objectius més específics n’hi ha un de general i és que tots els alumnes del 
CIM puguin expressar la seva opinió sobre la temàtica presentada i finalment arribin a un 
consens pe decidir les propostes que els representants hauran de defensar. Així mateix hi ha 
un seguit d’objectius que seran comuns a totes les sessions: 

1. Que tots els membres del CIM poden expressar la seva opinió lliurament i tothom ha 
de respectar l’opinió dels altres.  

2. Que mitjançant el debat s’ha d’arribar a acords per poder definir un objectiu comú 

3. Que per arribar al consens cal ser generós i s’ha d’oblidar l’interès particular.  

 

Desenvolupament de les sessions 

La sessió s’ha estructura de la següent manera: 

1. Salutació inicial 

2. Presentació dels resultats de la sessió de representants 

3. Treball individual 

4. Posada en comú 
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Primer de tot, recordant als alumnes l’objectiu del consell d’infants, que també són ciutadans 
de Riells i Viabrea i tenen dret a expressar la seva opinió.  

En la part del treball individual, s’ha proporcionat a cada alumne un petit qüestionari on han 
anat omplint les preguntes que hi havia.  Se’ls ha proporcionat la fitxa de la primera sessió on 
havia a la part de darrera l’espai disponible perquè acabessin de dibuixar la seva proposta de 
logo pel CIM. 

Un cop han omplert la fitxa s’han posat en comú totes les opinions i s’han escrit a la pissarra. 
Els representant han pres nota dels resultats finals amb l’objectiu de defensar-los a la reunió 
que es farà a posteriori de representants.  

S’ha donat als representants de cada classe la responsabilitat de demanar a tots els 
companys/es que a la pròxima sessió del CIM portin el bloc que se’ls va proporcionar a inici de 
curs, i que guardin els cartells individuals amb el nom identificatiu de cada infant per fer les 
sessions més àgils a la part de debat. 

La durada de les sessions ha estat de 55 minuts aproximadament per cada grup. 

 

Valoració 

El desenvolupament de les diferents sessions ha estat molt correcte. Els alumnes s’han 
mostrat participatius i interessats en el tema plantejat. El seu comportament sempre ha estat 
respectuós tant cap als dinamitzadors, com cap als companys.  

A part de l’objectiu principal, també s’han treballat els objectius secundaris amb la finalitat de 
començar a establir uns rols de comportament en les properes sessions.  

 

Resultats per cursos 

 

6è B 

 

1/ Marqueu les 3 activitats que més us agradaría fer al poble per Nadal l’any vinent: 

Organitzar una gimcana de Nadal, per equips, i per totes les edats. (10) 

Sopar popular de Nadal per totes les edats. (10) 

Fer un taller per fer decoració reciclada de l’arbre de Nadal més gran que hi hagi al poble. (14) 

Fer un petit pessebre vivent. (10) 

Un Tió gegant a la plaça de l’Ajuntament. (5) 

Organitzar una Fira amb paradetes i productes diversos relacionats amb el Nadal. (10) 
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2/ Coneixeu la història de Carnaval? 

Si (6) 

No (14) 

 

3/ Primer de tot anem a repassar què es fa a Riells i Viabrea per la festa de Carnestoltes: 

4/ Teniu costum d’anar a la rua de carnestoltes? Marqueu l’opció que preferiu. 

Si (12) 

No (8) 

 

5/ Us agrada la festa de Carnestoltes? Marqueu l’opció que preferiu. 

Verd (12) 

Taronja (7) 

Vermell (1) 

 

6/ Quina idea teniu per millorar les festa de Carnestoltes? 

 Que el carnestoltes duri dos caps de setmana. (12) 

 Fer un carnestoltes gegant de paper o cartró i cremar-lo. (9) 

 

7/ Acabeu de fer el disseny del vostre logo pel Consell d’Infants! 

 

6è A 

 

1/ Marqueu les 3 activitats que més us agradaría fer al poble per Nadal l’any vinent: 

Organitzar una gimcana de Nadal, per equips, i per totes les edats. (14) 

Sopar popular de Nadal per totes les edats. (4) 

Fer un taller per fer decoració reciclada de l’arbre de Nadal més gran que hi hagi al poble. (4) 
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Fer un petit pessebre vivent. (5) 

Un Tió gegant a la plaça de l’Ajuntament. (7) 

Organitzar una Fira amb paradetes i productes diversos relacionats amb el Nadal. (13) 

 

2/ Comencem a treballar la festa de Carnestoltes! 

Si (00) 

No (16) 

 

3/ Primer de tot anem a repassar què es fa a Riells i Viabrea per la festa de Carnestoltes: 

4/ Teniu costum d’anar a la rua de carnestoltes? Marqueu l’opció que preferiu. 

Si (12) 

No (4) 

 

5/ Us agrada la festa de Carnestoltes? Marqueu l’opció que preferiu. 

Verd (9) 

Taronja (6) 

Vermell (1) 

 

6/ Quina idea teniu per millorar les festa de Carnestoltes? 

 Que el rei carnestoltes pugi a l’escenari després d’acabar la rua i faci un monòleg 

 Organitzar partits d’esports i jugar disfressats 

 

7/ Acabeu de fer el disseny del vostre logo pel Consell d’Infants! 
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5è B 

 

1/ Marqueu les 3 activitats que més us agradaría fer al poble per Nadal l’any vinent: 

Organitzar una gimcana de Nadal, per equips, i per totes les edats. (11) 

Sopar popular de Nadal per totes les edats. (7) 

Fer un taller per fer decoració reciclada de l’arbre de Nadal més gran que hi hagi al poble. (5) 

Fer un petit pessebre vivent. (11) 

Un Tió gegant a la plaça de l’Ajuntament. (6) 

Organitzar una Fira amb paradetes i productes diversos relacionats amb el Nadal. (5) 

 

2/ Comencem a treballar la festa de Carnestoltes! 

Si (2) 

No (13) 

 

3/ Primer de tot anem a repassar què es fa a Riells i Viabrea per la festa de Carnestoltes: 

4/ Teniu costum d’anar a la rua de carnestoltes? Marqueu l’opció que preferiu. 

Si (11) 

No (4) 

 

5/ Us agrada la festa de Carnestoltes? Marqueu l’opció que preferiu. 

Verd (14) 

Taronja (1) 

Vermell (0) 

6/ Quina idea teniu per millorar les festa de Carnestoltes? 

 Organitzar gimcana i que un rei carnestoltes la dirigeixi 

 Fer una parada amb productes de disfresses per carnestoltes de tot el CIM 
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7/ Acabeu de fer el disseny del vostre logo pel Consell d’Infants! 

 

5è A 

 

1/ Marqueu les 3 activitats que més us agradaría fer al poble per Nadal l’any vinent: 

Organitzar una gimcana de Nadal, per equips, i per totes les edats. (11) 

Sopar popular de Nadal per totes les edats. (7) 

Fer un taller per fer decoració reciclada de l’arbre de Nadal més gran que hi hagi al poble. (8) 

Fer un petit pessebre vivent. (7) 

Un Tió gegant a la plaça de l’Ajuntament. (6) 

Organitzar una Fira amb paradetes i productes diversos relacionats amb el Nadal. (7) 

 

2/ Comencem a treballar la festa de Carnestoltes! 

Si (8) 

No (8) 

 

3/ Primer de tot anem a repassar què es fa a Riells i Viabrea per la festa de Carnestoltes: 

4/ Teniu costum d’anar a la rua de carnestoltes? Marqueu l’opció que preferiu. 

Si (12) 

No (4) 

 

5/ Us agrada la festa de Carnestoltes? Marqueu l’opció que preferiu. 

Verd (10) 

Taronja (6) 

Vermell (0) 
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6/ Quina idea teniu per millorar les festa de Carnestoltes? 

 Fer rei carnestoltes i cremar-lo 

 Fer espectacle al poliesportiu al final (monòlegs, acudits, etc.) 

 

7/ Acabeu de fer el disseny del vostre logo pel Consell d’Infants! 

 

RESULTATS GENERALS PROPOSTES PER ACTIVITATS DE NADAL 

 

Aquestes són les 6 activitats que van escollir com a prioritàries els representants del CIM. 

Aquí detallem quin és el suport que té cada proposta per part dels infants. 

 

1/ Organitzar una gimcana de Nadal, per equips, i per totes les edats.  

Un total de 46 infants recolzen fer aquesta activitat. 

2/ Fer un petit pessebre vivent. 

Un total de 33 infants recolzen aquesta activitat. 

3/ Organitzar una Fira amb paradetes i productes diversos relacionats amb el Nadal.  

Un total de 33 infants recolzen aquesta activitat. 

4/ Fer un taller per fer decoració reciclada de l’arbre de Nadal més gran que hi hagi al poble. 

Un total de 31 infants recolzen aquesta activitat. 

5/ Sopar popular de Nadal per totes les edats.  

Un total de 28 infants recolzen aquesta activitat. 

6/ Un Tió gegant a la plaça de l’Ajuntament.  

Un total de 24 infants recolzen aquesta activitat.  
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