
 

 
Can Salvà, 1 – 17404 Riells i Viabrea 

Tel 972 87 07 52 – Fax  972 87 04 18 

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

 

 

INFORME TERCERA SESSIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL 

 

Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament 

Dia: 30/05/2018 

Durada: de 18.00 a 19.00 

Dinamitzadora:  Jenni Gallardo 

Assisteixen: Marina, Victor, Alex, Izan (segon suplent 6B) 

 

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 carnestoltes.  

 

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 noves a fer a la de Ecovita. 

5. Comentar condicions del concurs del logotip. 

 

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 diferents activitats 

que s’organitzen al municipi durant les festes de Nadal. 

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 proposar les següents activitats: 

 

1. PINTAR CARES AMB PINTURA ECOLOGICA 

2. FER RUTES GUIADES PER L’ENTORN 

3. FER UN VIDEO EL CIM EXPLICANT EL MEDI AMBIENT 

4. ANAR A PLANTAR ARBRES 

5. FER OBRA DE TITELLES QUE EL TEMA SIGUI MEDI AMBIENT 

6. FER DUES TIROLINES 

 

El següent tema a comentar és sobre quines condicions els semblen més adients per 

organitzar el concurs de logotips: 

 

- període de votació? Dues setmanes, del 25 juny al 6 juliol. 

- votació presencial? Si. 

- Votació online? Si. 

- Premi pel guanyador/a? Quin? Una samarreta amb el logo i el seu nom. 

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 

 

 

- Qui pot votar? Poden votar tothom a partir de 6 anys. 

- El dia 9 de juliol dir qui es el guanyador del logo. 

 

*Els representants creuen que al logo hauria de sortir també el nom de l’autor. 
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