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ACTA SESSIÓ 3  

Lloc: Escola el Bruc en format presencial   

Data: 12 de maig de 2021   

Hora: de 10:25 a 11:25 5è i de 11:30 a 12:30 6è 

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

Dinamitzadors: Tutora de cada classe i Jenni i Alba. 

 

1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS  

En aquesta tercera sessió de treball del CIM amb l’objectiu d’impulsar la creació de 

propostes entre l’alumnat representant del CIM, s’ha treballat en base a detectar 

aspectes positius i negatius d’altres parcs d’arreu de Catalunya i així poder tenir 

alternatives per les propostes dels parcs de Riells i Viabrea.  

 

2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

Al arribar a cada classe, s’ha dividit a l’alumnat en grups de quatre o cinc persones. 

La sessió s’ha organitzat seguint les següents dinàmiques, tot i que abans es fa un 

petit recordatori de la temàtica proposada i els objectius del CIM.  

1. Sopa de lletres:  a cada grup se li assigna un número que correspon a una 

sopa de lletres i l’ha de resoldre amb el temps de duració d’un rellotge de 

sorra. Un cop resolta, se li entrega un sobre amb informació d’un parc de 

Catalunya, amb característiques alternatives al que normalment veiem que 

en els parcs habituals de cada municipi.  

Els parcs i les paraules que havien de trobar són les següents:  

- Parc de la plaça la fàbrica nova de Castellar del Vallès: Drac, història, 

inclusiu i medieval  

- Parc el Falgar de les franqueses: Fusta, respecte i Medi Ambient  

- Parc Francesc Macià de Malgrat de Mar: Castell, Escultures, Enormes i 

Porta 

- Parc Vallmora del Masnou: Zona Verda, Aigua i Arbres  

 

2. Avantatges i inconvenients dels parcs.  Amb el sobre que conté una fitxa 

de cada parc, han d’avaluar i debatre en cada subgrup d’alumnes les 

avantatges i inconvenients que té el parc que els hi ha tocat. En finalitzar el 

debat, una persona representant de cada subgrup exposa als seus companys 

i a les seves companyes l’anàlisi del seu parc.  

Donem espai perquè els altres subgrups puguin opinar i iniciar debat si algun 

aspecte ha cridat l’atenció. Les dinamitzadores incidim en aspectes que ens 

sembla rellevant que puguin valorar.  
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Les avantatges i inconvenients de cada parc 6è:  

 

- Parc de la plaça la fàbrica nova de Castellar del Vallès: 

 

Avantatges:  

• La majoria de materials son naturals  

• És molt gran 

• Camí de textures 

• Pissarra gegant 

• “fotomatón”  

Inconvenients:  

• El terra és de sorra 

• Tobogans de metall 

• Coses molt juntes  

• No és per totes les edats  

 

- Parc el Falgar de les franqueses:  

 

Avantatges:  

• Els llacs artificials 

• Tobogan original 

• Casetes de fusta 

• Tirolina 

• És molt natural  

Inconvenients:  

• No adaptat per persones amb mobilitat reduïda  

• El tobogan és de ferro 

• Massa sorral al costat de les “atraccions”  

• Falten bancs 

• Falta zona esportiva  

 

- Parc Francesc Macià de Malgrat de Mar: Avantatges:  

 

Avantatges:  

• Figures gegants 

• Amfiteatre exterior  

• Hi ha taules de pícnic  

• Circuit interactiu  

• Sorra 

Inconvenients:  

• Es circuit de sorra s’encalla  
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- Parc Vallmora del Masnou:  

 

Avantatges:  

• Té elements naturals  

• Té elements per fer exercici  

• És un parc per petits i adults 

• Hi ha una zona d’aigua  

• Sorra  

Inconvenients:  

• Una part d’equilibri és una mica perillosa  

• Per això haurien de posar més seguretat  

• El tobogan és molt alt i quan fa sol  

• Et pots cremar  

• El tobogan és tan alt que si caus et pots fer mal  

 

 

 

Les avantatges i inconvenients de cada parc 5è:  

 

- Parc de la plaça la fàbrica nova de Castellar del Vallès:  

 

Avantatges: 

• Tirolina 

• Representa un poble medieval  

• Hi ha un amfiteatre en el que pots expressar la teva imaginació  

• Adaptat per persones amb habilitats reduïdes  

Inconvenients:  

• Hi ha carregadors solars per mòbils  

• Ets pots perdre en el castell tant grans 

 

- Parc el Falgar de les franqueses:  

 

Avantatges:  

• Té molta fusta  

• És molt gran  

• Hi ha moltes atraccions  

• Està en un espai protegir 

• Està fet amb material reciclat  

Inconvenients:  

• És una mica perillós  

• No te reixes  

• No és per nens petits 

• El terra de sorra 
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- Parc Francesc Macià de Malgrat de Mar:  

 

Avantatges:  

• Espai per córrer 

• Les figures són molt boniques  

• Espais per totes les edats  

• Fan espectacles per totes les edats  

• Zones esportives  

Inconvenients:  

• Hi ha sorra i et pots  fer mal a les cames  

• Està lluny d’aquí  

• No podem menjar-nos les figures  

 

- Parc Vallmora del Masnou: 

 

Avantatges:  

• El túnel amb plantes per sobre  

• Tobogan de 4 m 

• La Tirolina està adaptada a diferents edats  

• Que gairebé tot és fusta i no contamina  

 

3. Qüestionari individual:  La següent part d’aquesta sessió és individual. Les 

dinamitzadores pengem fotografies de quatre nous parcs de Riells i Viabrea 

(quatre parcs que no s’havien treballat en les sessions anteriors), cada 

membre del Consell d’Infants Municipal de manera aleatòria ha de contestar 

un qüestionari sobre el parc corresponent.  

Els parcs treballats en l’anterior sessió han estat:  

- Parc de la Plaça de la Vila  

- Skate Park  

- Parc del Carrer de les escoles  

- Parc de l’institut  

En aquesta sessió treballem:  

- Poliesportiu de Junior Park  

- Parc d’ordenació  

- Parc carrer escrivà de Balaguer (junior Park)  

- Parc carrer dels esquirols Can Plana  

Les propostes que han tingut més suport han estat:  

- Tirolina 

- Camps de futbol petits 

- Barres de bombers 
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- Arbre d’escalada 

- Matalàs elàstic  

- Xarxa voleï  

- Fonts  

- Tennis taula  

- Jocs de fusta 

- Zona per gossos  

 

Finalitzem la sessió recordant que queden dues sessions per finalitzar el projecte i 

que han de pensar idees per construir la proposta que volen presentar a l’Ajuntament.  

 

3. OBSERVACIONS 

Les dinamitzadores valoren positivament tant la implicació de l’alumnat com del 

professorat.   

És mantindrà l’horari actual, els dimecres, i les properes sessions seran el 2 i 16 de 

juny.  

 

4. AVALUACIÓ 

 

La tercera sessió del CIM ha estat satisfactòria, i ha hagut implicació per part dels 

membres del Consell i observem que es valora positivament la intervenció de les 

dinamitzadores durant les sessions.   

Novament, es torna a fer èmfasi amb el concepte del CIM perquè es construeixi la 

idea d’un òrgan de participació ciutadana al municipi, un òrgan de participació 

ciutadana vinculat a l’Ajuntament, constituït per ambdós grups classe i amb un 

objectiu comú: promoure i permetre que els infants puguin fer propostes als seus 

representants polítics i per tant puguin influir en les decisions públiques del poble.  

En la primera part, la part col·lectiva, tant l’alumnat de 5è com de 6è han valorat 

molt positivament alguns dels parcs de Catalunya, en relació als parcs de Riells i 

Viabrea.  

Han ressaltat elements com la construcció dels elements amb materials respectuosos 

pel medi ambient, els elements variats com xarxes, tobogans gegants, elements 

d’equilibri, etc. Troben interessant que algun dels parcs de Riells i Viabrea fos temàtic 

i que es pogués construir amb elements i materials respectuosos amb el medi 

ambient.  

Per altra banda, coincideixen i els hi sorprèn que un dels parcs incorpori carregadors 

per aparells digitals, consideren que no és compatible les dinàmiques d’un parc amb 

la tecnologia. Argumenten que al parc s’hi va a jugar no a utilitzar dispositius mòbils. 
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La part grupal és la que més valoren. Sobretot quan es tracta de dinàmiques que 

impliquen treball en grup.  

A la segona part de la sessió, el treball s’ha organitzat de manera individual, fent un 

qüestionari sobre un parc de Riells i Viabrea, que encara no havia sortit en les 

sessions anteriors.  

L’objectiu d’aquesta organització de la sessió, es que després de la part grupal tinguin 

eines per generar propostes envers als parcs del municipi. Observem que costa fer 

propostes que fugin del que ja coneixen en els parcs actuals.  

També hi ha infants que consideren que no es podria fer un parc com els que han 

vist a altres indrets a Riells i Viabrea, ja que és un poble petit i no tenen els recursos 

suficients.  

Propera sessió: dimecres 2 de juny   

 

5. RECULL FOTOGRÀFIC. 
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