
 

 

INFORME CINQUENA SESSIÓ CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL 

Lloc: Escola el Bruc 

Dia: 04/06/2018 i 06/06/2018 

Durada: de 9 a 11 

Dinamitzadora: Marta Contreras i Jenni Gallardo 

La cinquena i última sessió del Consell d’Infants es realitza en dos dies per motiu de la 

implantació de la jornada intensiva de l’escola. El desenvolupament s’ha donat de la 

següent manera: 

1. Curs de 6è B - 9.00 a 10.00 (04/06/2018) 

2. Curs de 6è A - 10.00 a 11.00 (04/06/2018) 

3. Curs de 5è A – 9.00 a 10.00 (06/06/2018) 

4. Curs de 5è B – 10.00 a 11.00 (06/06/2018) 

Objectius de la sessió 

En aquesta sessió es plantegen un seguit d’objectius: 

1. Inicialment els representants de cada classe fan un breu resum dels acords 

presos a la reunió de representants.  

2. A la primer part de la sessió l’objectiu és treballar la festa més important del 

municipi; la festa major.  

3. A la segona part de la sessió l’objectiu és que contestin una enquesta 

d’avaluació del Consell d’infants.  

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 per 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 la sessió 

La sessió s’estructura de la següent manera: 

1. Presentació dels acords de la última sessió de representants  

2. Presentació de la temàtica del dia: festa major 

3. Projecció d’un vídeo resum de la festa major de l’any passat editat per la Selva 

TV 

4. Treball en grups mitjançant una fitxa de treball 

5. Enquesta d’avaluació.  

6. Es convida a tots els membres del Consell d’Infants a la festa de cloenda 

d’aquesta primera edició que tindrà lloc el dia 9 de juliol. 

Primer de tot, recordant als alumnes l’objectiu del consell d’infants, que formen part 

de la ciutadania de Riells i Viabrea i tenen dret a expressar la seva opinió.  

La sessió s’ha iniciat amb la projecció d’un vídeo resum de la festa major de l’any 

passat editat per la Selva TV. La intencionalitat de la projecció és fer memòria als 

alumnes de les activitats que es van dur  a terme durant la festa major.  

A continuació s’ha realitzat una dinàmica de treball en grup. S’han distribuït en grups 

de 4/5 persones i han treballat una fitxa que contenia tres preguntes.  

1. Escriure quines són les activitats que més us agraden de la festa Major 

2. Escriure dues idees perquè participeu vosaltres a la festa Major 

3. Escriure dues idees per millorar la festa Major o fer activitats noves 

Un cop acabat, han passat la fitxa al grup del costat perquè valoressin les respostes i 

marquessin les que hi estaven d’acord.  

Amb el resultat de les propostes s’ha fet evident que la festa major és la festa més 

coneguda per tots i que algunes de les activitats que es fan i que proposen són 

compartides per la gran majoria.  

Finalment, s’ha realitzat l’enquesta de valoració de manera individual i anònima. 

L’objectiu de l’enquesta és saber l’opinió dels infants envers el CIM i saber si han estat 

còmodes amb les dinamitzadores.  

Resultats per cursos 

6è B 

Activitats que més agraden de la Festa Major: 

o Tobogan d’aigua gegant 

o Gincama marrana  

o Holly festival 



 

Activitat perquè participin 

o Gimcama marrana per menors de 14 anys 

o Tobogan gegant 

 

Propostes per millorar  

o Concurs skate parc 

o Més atraccions a les fires 

o Gimcana marrana per menors de 14 anys  

 

6è A 

Activitats que més agraden de la Festa Major: 

o Tobogan d’aigua gegant 

o Fira d’atraccions 

o Holly festival 

 

Activitat perquè participin 

o Gimcana marrana per menors de 14 anys 

o Torneig de pàdel 

o Guerra d’aigua amb globus 

 

Propostes per millorar  

o Més atraccions a les fires 

o Més activitats d’aigua 

 

5è B 

Activitats que més agraden de la Festa Major: 

o Holly 

o Sopar popular 

o Nit jove disco mòbil 

o Tobogan 

o Fira 

o Gimcana marrana 

o Futbol 7 

o Teatre 

o Trobada de cotxes clàssics 



 

Activitat perquè participin 

o Participar a la gimcana marrana 

o Ajudar a muntar la fira 

o Futbol 7 

o Holly festival ajudar vendre 

 

Propostes per millorar  

o Fer la fira mes gran 

o Fer el tobogan mes llarg 

o Exposició de maquetes 

o Carrera obstacles per nens a partir 9 anys 

o Que hi hagi més activitats 

 

 

5è A 

Activitats que més agraden de la Festa Major: 

o Disco  mòbil 

o Holly festival 

o Tobogan 

o Fira 

o Teatre Quim Masferrer 

o Tirolina 

o Zumba masterclass 

 

Activitat perquè participin 

o Fira  

o Tobogan 

o Torneig de futbol 

o Obra de teatre 

 

Propostes per millorar  

o Paintball 

o Que la gimcana marrana també sigui per nens 

 

 


