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ACTA SESSIÓ 1  

Lloc: Escola el Bruc en format telemàtic  

Data: 10 de març de 2020  

Hora: de 10: 25 a 11:25 (classe de 5è) de 11:30 a 12:30 (classe de 6è) 

Assistents: membres del Consell d’Infants (5è i 6è)  

Dinamitzadors: Tutora de cada classe i Jenni i Alba. 

 

1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS  

Des de l’àrea participació ciutadana conjuntament amb l’àrea d’educació, s’inaugura 

una nova edició del CIM (Consell d’Infants Municipal). Enguany Es comencen les 

sessions en format Online i amb una calendarització més curta, per la situació 

derivada de la pandèmia de la COVID.  

L’objectiu principal d’aquest òrgan de participació ciutadana és  fomentar la 

participació dels infants al municipi, que puguin debatre i fer propostes a l’equip de 

govern i que sentin que poden fer aportacions, que s’adonin que són ciutadans i 

ciutadanes de ple dret al seu poble, que se’ls escolta i que poden formar part de la 

presa de decisions públiques. 

El format del projecte consisteix en sessions de debat mensuals d’aproximadament 

una hora de durada. Si és possible s’alternen sessions a l’escola i sessions fora de 

l’escola.  

Durant tot el curs es treballa un tema de manera concreta amb l’objectiu que el 

CIM tingui més coneixement sobre aquest tema i pugui fer un recull de propostes 

les quals presentarà a l’Alcalde i els regidors a la sessió de tancament al mes de 

juny. 

Una de les novetats a l’edició d’enguany és que els infants puguin triar el tema que 

treballaran (l’Ajuntament proposa 3 temes).  

Finalment entre els objectius es troben d’altres que són de caire més general com 

per exemple el respecte, l’educació i el treball en equip. Durant totes les sessions 

resulta indispensable que els membres del CIM demanin torn de paraula, respectin 

els altres membres si parlen, intentin fer propostes per grups de manera que han 

de consensuar amb els altres companys/es del grup, etc. 

2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

S’ha dividit la sessió en quatre parts estretament relacionades entres elles i amb 

sentit per tal d’anar a avançant en els objectius del projecte. 

 Coneixement mutu  
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 Presentació de la logística i l’organització del CIM 

 Dinàmica grupal  

 Selecció de la temàtica del projecte d’aquesta edició 

En un primer moment, s’ha fet un joc  per fer una breu presentació de tots els 

consellers/es, així com dels dos tècnics dinamitzadors de les sessions. Per parelles, 

cadascú a presentat al company en un exercici de coneixença i també de trencar el 

gel. 

En segon lloc s’ha explicat de manera detallada l’organització logística de l’òrgan de 

participació. Horari, sessions, format, membres, lloc, etc. 

En tercer lloc s’ha fet una dinàmica grupal que consistia en “construir” la definició 

de participació ciutadana. Donat que aquest és el fil conductor de tot aquest 

projecte és important que els infants tinguin algunes idees bàsiques molt clares 

entorn al significat de la participació. Els infants estaven distribuïts per grups de 5 

membres i tenien diferents “peces” que eren paraules les quals ordenades d’una 

manera o altra havia de ser una frase. Cada grup disposava d’una frase diferent i 

cada frase era amb un color diferent i una estètica concreta (tipus de lletra tamany 

de lletra, etc). 

Per últim s’ha fet una dinàmica individual consistent en la votació del tema que més 

interessa i agrada a cada membre del CIM. 

S’ha repartit una “butlleta” individual per a cada infant i han escrit quin era el tema 

que més els cridava l’atenció. Seguidament amb l’ajuda de les professores s’ha fet 

recompte. S’ha explicat a cada classe que el resultat final dependria de la suma de 

les votacions de tots els membres del CIM, és a dir, tant la classe de 5è com la 

classe de 6è. 

 

RECOMPTE VOTS 5é  

Opció 1: Voluntariat: 2 persones  

Opció 2: Activitats fora de l’escola: 10 persones  

Opció 3: Parcs infantils i zones de jocs: 9 persones  

21 persones (la classe és de 23 alumnes) 

RECOMPTE VOTS 6é  

Opció 1: Voluntariat: 11 

Opció 2: Activitats d’oci fora de l’escola: 0 

Opció 3: Parcs infantils i zones de jocs: 8 

19 persones (la classe és de 21 alumnes)  
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RECOMPTE TOTAL  

Opció 1: Voluntariat: 13 

Opció 2: Activitats fora de l’escola: 10 

Opció 3: Parcs infantils i zones de jocs: 17 

 

Opció guanyadora: Parcs infantils i zones de joc al municipi de Riells i Viabrea 

 

3. OBSERVACIONS 

Les dinamitzadores valorem que el format online dificulta la gestió de la sessió, la 

cohesió i a la participació dins el CIM. Sobretot ha estat  una comunicació difícil 

amb el grup classe de 6é. Que només hi hagi un ordinador amb càmera a cada 

classe permet molt poca visibilitat, que el micròfon de les classes només sigui el de 

l’ordinador impossibilita que les dinamitzadores puguin sentir els membres quan fan 

intervencions, en tot moment és necessari que les professores facin 

d’intermediàries entre equip dinamitzador i membres del CIM, etc.  

Es considera adient tornar a sol·licitar el format presencial a la Direcció del centre.  

 

4. AVALUACIÓ 

El primer contacte amb els membres del CIM en aquesta edició 2020-2021, ha 

estat positiu. S’ha observat implicació i interès en ambdós grups classe.  

S’ha de reforçar el concepte del CIM com un òrgan comú amb un sol objectiu i 

sense diferenciar un treball aïllat de cada classe. Ressaltar també que és un 

projecte de participació ciutadana relacionat amb l’Ajuntament, més enllà de 

l’entorn escolar. 

Les dinàmiques s’han realitzat amb la màxima implicació de l’alumnat i el 

professorat, tot i que les dinamitzadores valorem que les sessions online ens 

allunyen de la vinculació amb els nens i nenes i augmenta la dificultat de guiar les 

activitats.  

La votació final ha estat un punt molt positiu, s’ha observat un augment motivació 

a l’hora de poder prendre decisions sobre aspectes del municipi que els hi afecten 

directament.  

A la classe de 5è de 23 membres del CIM, a aquesta sessió hem conegut a 21. A la 

classe de 6è de 21 membres del CIM, avui hem conegut a 19. 
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5. RECULL FOTOGRÀFIC. 

 

 

 

 

 

 

S’acorda que la propera sessió de la comissió serà el proper 25 de març de 10:25 a 

12:30. 


