
 

 

 

INFORME CINQUENA SESSIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL 

 

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament 

Dia: 20/06/2018 

Durada: de 18.00 a 19.00 

Dinamitzadora:  Jenni Gallardo 

Assisteixen: Alex, Marina. 

 

Les sessions dels representants del Consell d’infants es realitzen a la tarda fora d’horari 

lectiu i a l’Ajuntament perquè els infants vinculin les seves funcions de representació i 

participació ciutadana amb la pròpia gestió pública del municipi més enllà de l’entorn 

de la seva classe i la seva escola. 

 

Objectius de la sessió 

En aquesta sessió l’objectiu principal és treballar i prendre acords per fer propostes 

sobre millores en les activitats que es fan durant la festa de Festa Major.  

 

Desenvolupament de les sessions 

La sessió s’ha estructurat de la següent manera: 

1. Salutació i benvinguda a la sessió. 

2. Treball individual explicant en ordre la informació recollida a cada classe. 

3. Posada en comú dels resultats i consens per decisions finals.  

4. Debat comú sobre possibles activitats noves a fer a la Festa Major. 

5. Organització de la sessió de festa final de Consell Infants del dia 9 de juliol. 



 

 

Es comença per comentar en veu alta i entre tots les idees que s’han proposat a 

cadascuna de les quatre classes.  

Finalment es valoren totes les activitats i expliquen quines els agraden més i quines 

són les avantatges i inconvenients de cadascuna de les activitats. 

Després de debatre decideixen mantenir totes les activitats proposades per les 

diferents classes donat que valoren que totes són realitzables: 

o Que s’organitzi un concurs skate parc 

o Que hi hagi més atraccions a les fires 

o Gimcana marrana per menors de 14 anys  

o Que hi hagi més activitats d’aigua 

o Fer el tobogan mes llarg 

o Organitzar un exposició de maquetes 

o Si no la gimcana marrana, doncs una carrera d’obstacles per nens i nenes 

o Que hi hagi més activitats 

o Que s’organitzi un Paintball 

o Que la gimcana marrana també sigui per nens 

 

Després de debatre decideixen el format de la sessió de tancament del Consell 

d’Infants d’aquest curs. 

1. Volen que hi hagi berenar, amb productes tant dolços com salats, volen que hi 

hagi musica. 

2. La Marina serà l’encarregada de llegir el discurs d’entrega de l’informe amb 

tota la feina feta durant el curs a l’Alcalde i els altres regidors/es. 

3. Es redacta aquest discurs perquè la Marina el pugui preparar abans que arribi el 

dia 9 de juliol. 


