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INFORME SEGONA SESSIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL 

 

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament 

Dia: 17/01/2018 

Durada: de 18.00 a 19.00 

Dinamitzadora:  Jenni Gallardo 

Assisteixen: Ainhoa, Víctor, Alex, Aleix, Alex Jaime, Diego,   

 

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 tasques 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 les festes de Nadal.  

A la darrera part de la sessió es fa un debat obert i conjunt per valorar quines són les 

millors activitats que volen proposar per la festa nova al poble: Halloween. 

 

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. 
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4. Debat comú sobre possibles activitats a fer a la Festa nova, Halloween. 

 

A la primera part de la sessió els assistents han comentat que creuen necessari 

especificar l’hora d’inici i de final de cada sessió a la carta de convocatòria. També es 

comenta que parlaran amb els companys que no han pogut assistir a aquesta sessió la 

pròxima vegada per saber si no poden venir amb suficient antel·lació com perquè 

puguin avisar al seu substitut/a.  

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

cadascuna de les quatre classes. En totes elles s’han comentat les quatre activitats que 

s’organitzen al municipi durant les festes de Nadal. 

 

Les repassen novament per concloure la seva valoració consensuada. 

 L’activitat de portar la carta al patge els agrada i creuen que s’ha de continuar fent. 

 L’activitat del taller de fanalets els agrada i creuen que s’ha de continuar fent. 

 L’activitat de cantada de nadales els agrada i creuen que s’ha de continuar fent. 

 L’activitat de la cavalcada dels Reis els agrada i creuen que s’ha de continuar fent. 

 

Una de les qüestions que es va treballar a cadascuna de les classes fou proposar alguna 

activitat concreta nova per ampliar les activitats de Nadal. Els assistents coincideixen 

en una opinió generalitzada que per Nadal hi ha menys activitats de les que voldrien.  

 

Creuen que pels nens i nenens més petits potser és suficient, però troben a faltar 

alguna activitat per la seva edat també.  
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Es comenten les dificultats tècniques i econòmiques a l’hora de pensar activitats i dur-

les a terme, per això, de totes les activitats que es van proposar a les seves classes 

acaben decidint dues finalistes que creuen que són viables i les decidiran amb els seus 

companys a la seva classe. 

Els resultats han estat debatuts entre tots els assistents. Tot i així es classifiquen 

segons la classe perquè els puguin identificar i recordar per la pròxima sessió del 

Consell d’Infants. 

 

Les propostes finalistes són les següents: 

 

6A  

Organitzar una gimcana de Nadal, per equips, i per totes les edats. És a dir, que els 

pares o altres familiars també puguin participar. 

Sopar popular de Nadal en el que puguin assistir tots els nens i nenes de qualsevol 

classe i també tots els seus pares o avis. 

 

6B 

Organitzar una gimcana de Nadal, per equips, i per totes les edats. És a dir, que els 

pares o altres familiars també puguin participar. 

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

poble. També per augmentar la decoració a diferents zones del poble, i essent reciclat, 

s’entén que serà molt econòmic. 
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5B 

Demanar voluntari i fer un petit pessebre vivent. 

Fer i col·locar un Caga tió gegant a la plaça de l’Ajuntament. 

 

5A 

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

Taller de manualitats per decorar el poble, ja siguin reciclades o no, perquè tothom qui 

vulgui pugui col·laborar en la decoració de Nadal del poble. 

 

 

Festa de Hallowen 

 

Després de pensar diferents activitats per organitzar la futura festa de Halloween 

acaben concretant les quatre que més els agradaria.  

1. Proposen organitzar una gimcana ambientada amb proves de Halloween (per 

exemple el joc de la galleda plena d’aigua i aconseguir agafar pomes). 

2. Organitzar una concurs de disfresses de Halloween. 

3. Taller de manualitats per decorar la plaça de l’Ajuntament. 

4. Fer un túnel del terror. 
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