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INFORME PRIMERA SESSIÓ CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL 

Lloc: Escola el Bruc 

Dia: 18/10/2017 de 9 a 12.30 i de 15.00 a 16.00 

Durada: de 9 a 12.30 i de 15.00 a 16.00 

Dinamitzadors:  Jenni Gallardo i Marta Contreras 

 

La primera 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 B – de 15.00 a 16.00 

 

Objectiu de la sessió 

En aquesta sessió es plantegen un seguit d’objectius: 

1. Saber el nivell de coneixement que tenen els alumnes sobre les festes i fires que es 
realitzen al municipi. 

2. Conèixer el seu grau d’implicació a les festes, fent evident a quines assisteixen 

3. Determinar quines festes o fires troben a faltar al municipi 

4. Establir una prioritat a l’hora de treballar les diferents festes 

5. Dibuixar un nou logo pel 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 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. Joc de coneixença 

2. Treball individual 

3. Posada en comú 

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.  
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Amb l’objectiu de trencar el gel i crear un ambient més distés i proper entre els alumnes i els 
tècnics municipals, s’ha realitzat un petit joc de coneixença. El joc l’ha iniciat els dinamitzadors 
d ela sessió, que s’han presentant mútuament posant en relleu aquells aspectes més generals 
de la seva personalitat (nom, edat, estudis i aficions). Seguidament ho han anat fent els 
alumnes seguint el mateix patró, presentant el company del costat.  

En la part del treball individual, s’ha proporcionat a cada alumne un petit qüestionari on han 
anat omplint les preguntes que hi havia.  A la part del darrera s’ha deixat un espai per poder 
dibuixar una proposta de logo pel CIM amb l’objectiu de que el logo actual es substitueixi per 
un de realitzats per ells (s’adjunta la fitxa a l’acta). 

Un cop han omplert la fitxa s’ha 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.  

La durada de les sessions ha estat de 60 aproximadament per grup, en excepció del grup de 6è 
B que s’ha reduït a 50 per temes logístics.  

Tenint en compte que el dibuix del logo és una acte més aviat creatiu i precisa d’un temps, s’ha 
acordat que el podrien finalitzar a la propera sessió i així disposar de més temps per treballar-
lo.  

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. Quines festes coneixes que es fan aquí a Riells i Viabrea? 

 Festa Major - 14 

 Ecovita - 8 

 Carnestoltes - 14 

 Nadal - 14 

 Sant Jordi - 15 

 Sant Joan - 12 

 Fira del bolet - 11 

 Sant Martí - 5 

 Sopar popular a la plaça 

2. De totes aquestes festes, tu a quines vas? (es respon a la pregunta anterior en vermell 
indicant el número d’alumnes que han dit que assistien) 

 

 

mailto:ajuntament@riellsiviabrea.cat


 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

ajuntament@riellsiviabrea.cat – http://www.riellsiviabrea.cat 

 

3. Creus que falta alguna festa més? 

 Fira medieval 

 Halloween 

 Fira de la robòtica 

 Castanyada 

 Correfoc 

4. Quina festa t’agradaria que sigui la primera que treballem? 

 Nadal – 10 vots 

 Festa Major - 6 vots 

 Ecovita – 1 vot 

 

6è A 

1. Quines festes coneixes que es fan aquí a Riells i Viabrea? 

 Festa Major - 12 

 Ecovita - 6 

 Carnestoltes - 10 

 Nadal - 13 

 Sant Jordi - 17 

 Sant Joan - 10 

 Fira del bolet - 3 

2. De totes aquestes festes, tu a quines vas? (es respon a la pregunta anterior en vermell 
indicant el número d’alumnes que han dit que assistien) 

 

3. Creus que falta alguna festa més? 

 Halloween 

 Fira de la play station 

 Fira de cotxes 

 Festa del treballador 

 Festa dels alumnes 

 Festa de primavera 

 Fira del patinet 

 Fira d’airsoft 
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4. Quina festa t’agradaria que sigui la primera que treballem? 

 Nadal – 11 vots 

 Festa Major - 6 vots 

 Ecovita – 6 vots 

5è B 

1. Quines festes coneixes que es fan aquí a Riells i Viabrea? 

 Festa Major - 16 

 Ecovita - 7 

 Carnestoltes - 13 

 Nadal - 13 

 Sant Jordi - 12 

 Fira del bolet - 5 

 Fira de l’automòbil - 4 

2. De totes aquestes festes, tu a quines vas? (es respon a la pregunta anterior en vermell 
indicant el número d’alumnes que han dit que assistien) 

3. Creus que falta alguna festa més? 

 Halloween 

 Fira de motos 

 Alguna activitat per setmana santa 

 Festa per famílies / circuits amb probes  

4. Quina festa t’agradaria que sigui la primera que treballem? 

 Festa Major - 16 vots 

5è A 

1. Quines festes coneixes que es fan aquí a Riells i Viabrea? 

 Festa Major - 12 

 Ecovita - 4 

 Carnestoltes - 13 

 Nadal - 15 

 Sant Jordi - 14 

 Fira del bolet - 7 

 Sant Joan - 10 

2. De totes aquestes festes, tu a quines vas? (es respon a la pregunta anterior en vermell 
indicant el número d’alumnes que han dit que assistien) 
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3. Creus que falta alguna festa més? 

 Halloween 

 Fira de la robòtica 

 Festa del dia de la bici 

 Festa de l’esport 

 Fira dels invents 

 Fira de cavalls 

 Fira d’ordinadors 

 Fira de la Play Station 

4. Quina festa t’agradaria que sigui la primera que treballem? 

 Nadal – 11 vot 

 Carnestoltes – 4 vots 

 Sant Joan – 1 vot 

 Festa Major - 1 vot 

 

RESULTATS TOTALS (AGRUPANT LES 4 CLASSES)  

 

1. Quines festes coneixes que es fan aquí a Riells i Viabrea? 

 Festa Major - 58 

 Ecovita - 25 

 Carnestoltes - 50 

 Nadal - 55 

 Sant Jordi - 58 

 Fira del bolet - 25 

 Sant Joan – 32 

 Sant Martí – 5 

 Fira de l’automòbil - 4 

2. De totes aquestes festes, tu a quines vas? (es respon a la pregunta anterior en vermell 
indicant el número d’alumnes que han dit que assistien) 
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3. Creus que falta alguna festa més? 

 Halloween 4 

 Fira de la robòtica  2 

 Festa del dia de la bici 

 Fira medieval 

 Castanyada 

 Correfoc 

 Fira dels cotxes 

 Festa dels treballadors 

 Festa dels alumnes 

 Festa primavera 

 Setmana Santa 

 Festa d’equips/famílies en circuit 

 Festa de l’esport 

 Fira dels invents 

 Fira de cavalls 

 Fira d’ordinadors 

 Fira de la Play Station  2 

4. Quina festa t’agradaria que sigui la primera que treballem? 

 Nadal – 32 vots 

 Carnestoltes – 4 vots 

 Sant Joan – 1 vot 

 Festa Major – 29 vots 

 Ecovita – 3 vots 
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