
ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ DEL CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL 

 

Data: 08 de novembre de 2018 

Lloc: Escola el Bruc 

Durada: de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.00 

Assistents: tots els infants de 5è i 6è 

Dinamitzadora: Jenni Gallardo 

 

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 

 

Objectius de la sessió 

En aquesta sessió es plantegen diversos objectius: 

 Conèixer els membres del Consell d’Infants. 

 Establir una relació entre la dinamitzadora i els infant. 

 Explicar el funcionament del Consell d’Infants i aclarir quins són els voluntaris 

per ser representants del Consell d’Infants. 

 Definir el concepte civisme per entendre el tema que es treballarà durant tot 

l’any. 

 Decidir quina és la primera activitat que volen organitzar per promoure el 

civisme al poble. 

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 la sessió: 

La sessió s’ha estructurat de la següent manera: 

 

1- Joc de coneixença (presentació individual, nom, edat, domicili i aficions) 

Amb l’objectiu de trencar el gel i crear un ambient més distès i proper entre els 

alumnes i els tècnics municipals, s’ha realitzat un petit joc de coneixença. Ha 

començat la dinamitzadora dient quiné s el seu nom, on viu, quants anys té i quines 

són les seves aficions. Seguidament ho han anat fent tots els infants. 

 

2- Selecció de representants del Consell d’Infants 

Després del primer contacte el dia de la Inauguració del Consell d’Infants era 

necessari aclarir quines eren els infants que volien assumir el càrrec i la responsabilitat 

del representant. Finalment han estat més de 20 els infants interessats, de manera 

voluntària, en formar part dels “representants” del CIM. S’ha explicat que es reuniran 

un cop al mes, fora d’horari escolar, i que serà a l’Ajuntament. Tots rebran una 

convocatòria personalitzada amb la informació de cada sessió. 

 

3- Organització en grups improvisats  

Seguidament i de manera aleatòria la dinamitzadora ha organitzat grups de 4 

membres per realitzar les primeres activitats de la sessió. S’ha repartit el material 

necessari perquè tots els grups fessin el mateix procés. Els grups s’han repartit en 

diferents punts de la classe i s’han assentat en cercle. 

 

4- Construcció de la definició de civisme unint diferents fragments d’una frase 

La primera activitat consistia en explicar què vol dir “civisme”. Els infants s’han adonat 

que no sabien la resposta a aquesta pregunta, per això s’ha fet un joc de construcció 

en equip. Tots els grups tenien la definició completa del concepte civisme però ho 

tenien tallat per fragments, els han hagut d’unir per aconseguir la definició sencera. 

Un cop ho han aconseguit cada grup ha llegit en veu alta un fragment, de manera que 

finalment han après el significat teòric del concepte “civisme”. 

 

5- Anàlisis de diferents cartells o imatges que mostren actituds cíviques o 

incíviques 

A continuació s’han repartit un total de 6 imatges a cada grup. Aquestes imatges 

representaven algunes actituds cíviques (o incíviques). Cada grup ha explicat en veu 

alta als altres grups el significat de les seves imatges, de manera que han après el 

significat pràctic del concepte “civisme”. 



 

6- Treball individual (elecció, per consens, de la primera activitat a organitzar per 

promoure el civisme a Riells i Viabrea) 

Finalment tots els infants s’han tornat assentar a la seva cadira i han hagut de fer 

propostes de possibles activitats a realitzar durant el consell d’infants d’enguany que 

serveixin per promoure el civisme al poble de Riells i Viabrea.  

L’activitat que ha aconseguit major suport i volen que sigui la primera activitat per fer 

és “policies per un dia”.  

Aquesta activitat volen que consisteixi en posar multes a aquelles persones que tinguin 

algun comportament incívic. Aquestes multes seran simbòliques i no tindran 

penalització econòmica però creuen que pot servir per mentalitzar a les persones del 

municipi que és important ser cívic i respectar totes les persones i totes les coses.  

 

Valoració: 

El desenvolupament de les diferents sessions ha estat correcte. Els alumnes s’han 

mostrat participatius i interessats en el tema plantejat. El seu comportament 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.  

 

 


