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1.PRESENTACIÓ. 

La memòria que presentem a continuació respon a l’execució del contracte

de  servei  per  a  la  gestió  del  Consell  d’Infants  de  Parets  a  càrrec  de

l’empresa El Fil d’Ariadna SL durant el curs 2014-2015 (setembre de 2014 -

juny de 2015). 

Aquest  curs 2014-2015  ha estat el  primer de funcionament del  Consell

d’Infants de Parets, després del procés de constitució del mateix que es va

realitzar  durant  el  curs  2013-2014.  Durant  aquest  curs,  per  tant,  s’han

assajat  per  primera  vegada  alguns  processos  organitzatius  i  de

funcionament que caldrà continuar utilitzant en funció de l’anàlisi que ara en

fem, millorant tot allò que sigui necessari i/o introduint les modificacions

també necessàries per anar consolidant el projecte. 

Tal i com es veurà al llarg de la memòria, el Consell d’Infants de Parets ha

assolit  en general  els objectius que s’havia fixat en començar el curs. A

més, les valoracions realitzades pels consellers i conselleres en la darrera

sessió del Consell i les respostes als qüestionaris de valoració enviats per

les escoles, també mostren que el projecte es valora positivament per part

dels seus usuaris més directes1. Amb tot, creiem que també hi ha alguns

aspectes sobre els què cal prestar atenció i fins i tot algunes tendències que

caldria  modificar  en  el  futur,  per  assegurar  així  el  bon  funcionament

d’aquest espai de participació. 

En  aquesta  memòria  s’exposa  el  treball  realitzat  durant  tot  el  curs  i

s’analitzen els resultats obtinguts en funció del compliment dels objectius i

del grau de satisfacció dels col·lectius implicats. A partir d’aquí es dibuixen

també algunes línies de futur per a la continuïtat del Consell d’Infants de

Parets. 

2. EL CONSELL D’INFANTS DE PARETS. 

1 Veure Annex I. 



 

Els  Consells  d'Infants  són  òrgans  de  participació  ciutadana  formats  per

nens  i  nenes  escollits  per  altres  infants  per  a  representar-los  als  seus

ajuntaments.   Es  reuneixen  per  parlar,  per  presentar  propostes  i  donar

opinions  sobre  aspectes  que  els  preocupen  o  els  interessen  de  la  seva

localitat, poble o ciutat. Alhora vigilen que es respectin els drets de tots

infants.  Els  consellers  i  conselleres  també  són  tinguts  en  compte  pels

responsables  polítics  dels  seus  municipis,  els  quals  els  poden  consultar

determinades qüestions o decisions que els puguin afectar especialment i

també els encarreguen la realització de projectes específics. 

La funció dels Consells  d’Infants és aportar  el  punt de vista dels  nens i

nenes sobre els temes que els afecten.

Els objectius dels Consells d’Infants són: 

1. Fomentar la participació dels infants en els afers del municipi

2. Millorar la ciutat incorporant els punts de vista dels nens i les nenes

3. Aprofundir en el coneixement que els infants tenen del municipi. 

4. Aprendre el funcionament de les institucions democràtiques, sobretot

l’Ajuntament. 

5. Promoure la participació dels infants a la ciutat.

6. Formar persones capaces de viure i conviure en una comunitat.

7. Aproximar  els  nens  i  les  nenes  al  valor  de  la  democràcia  i  la

participació.

8. Promoure els hàbits i actituds dialogants dels infants.

9. Afavorir  l’adquisició  de  competències  i  habilitats  socials,  com  ara

parlar en públic, saber escoltar i tenir en compte diferents punts de

vista,  expressar  opinions  pròpies,  relacionar-se  amb  persones

diferents, moure’s per la ciutat, buscar informació, etc. 

Malgrat que la realitat de la seva implantació a diferents viles i ciutats de

Catalunya  és  molt  anterior,  el  decret  200/2013,  de  23  de  juliol,  dels

consells de participació territorial i nacionals dels infants i els adolescents de



Catalunya  fixa  des  d’aleshores  el  marc  legal  per  a  la  seva  constitució  i

desenvolupament. 

El Consell d’Infants de Parets es va constituir formalment el mes de juny de

2014  després  d’un  període  de  dinamització  i  participació  previ  (veure

memòria del curs 2013-2014). 

El Consell  d’Infants de Parets està format per 18 consellers i conselleres

procedents de les classes de 5è i 6è de totes les escoles de Primària de la

vila, tant les públiques com les concertades. Concretament, hi participen un

conseller/a per cada un dels grups-classe dels cursos esmentats. 

Els consellers i conselleres es reuneixen una vegada al mes, en sessions de

90 minuts, de 9 a 10’30 del matí. Dues vegades al llarg del curs, a més a

més, es reuneixen en sessió Plenària amb l’alcalde de la ciutat a la Sala de

Plens de l’ajuntament: al mes d’octubre per rebre ‘l’encàrrec’ de treball per

al curs,  i  al  mes de juny, per mostrar a l’alcalde el  resultat de la feina

realitzada. Adjuntem amb aquesta memòria l’ordre del dia de cada una de

les sessions de treball realitzades.2

3.  LA  CONSTITUCIÓ  DEL  CONSELL  D’INFANTS  DE  PARETS  2014-
2015. 

La implicació de les escoles en el projecte del Consell d’Infants és una mitjà

per garantir la universalitat del dret a participar i a elegir o ser elegit per al

Consell d’Infants. A la vegada, la participació de les escoles en els projectes

que s’endeguen des dels consells possibilita a aquestes el treball significatiu

d’aspectes com la relació escola-ciutat, les normes i el funcionament de la

democràcia, l’educació en valors o l’adquisició de competències i habilitats

socials, que també formen part del mateix currículum escolar. 

En el cas del Consell d’Infants de Parets, el mes de setembre es va enviar

un  primer  correu  a  totes  les  escoles  de  la  vila,  les  quals  ja  havien

2  Veure Annex II. 



manifestat  la  seva  voluntat  de  participar  en  el  projecte  durant  el  curs

anterior. El motiu del correu era invitar totes les escoles a escollir els seus

representants al  Consell,  i  anava acompanyat d’una carta de la regidora

d’Educació, una explicació del funcionament del Consell, una fitxa per a les

dades dels  consellers i els models d’autoritzacions, d’assistència i d’ús de la

imatge.  També s’adjuntava  la  Carta  del  Bon Conseller/a,  elaborada  pels

consellers i  conselleres fundadors del  curs anterior,  on els propis infants

proposen alguns criteris i suggeriments a tenir en compte a l’hora de fer

l’elecció  dels  nous  membres.  A  partir  d’aquí  els  centres  van  procedir  a

l’elecció dels seus representants al Consell de forma autònoma i segons el

propi parer. 

Telefònicament i a través del correu electrònic, la dinamitzadora del Consell

d’Infants  de  Parers,  Elisenda  Lafarga,  va  fer  el  seguiment  del  procés

d’elecció  dels  consellers  i  conselleres  que  realitzaven  a  les  escoles.  Els

consellers escollits van ser convocats per primera vegada el 16 d’octubre, a

la sala de Plens, en el Plenari de Constitució.

Aquesta sessió es va dividir en una primera part de treball intern  i una

segona part més institucional,  amb presència de l’alcalde i la regidora, a la

qual estaven invitats els mestres i els familiars dels consellers i conselleres.

L’assistència de públic va ser d’unes dotze persones. Cal tenir en compte

que, donada l’estructura de la sala de plens, l’assistència de públic no és

compatible amb la projecció d’imatges en pantalla. 

A la primera part, els consellers van tenir un primer contacte entre ells, es

van presentar les dinamitzadores del Consell, es va explicar i preparar les

intervencions  posteriors  i  es  va  compartir  l’experiència  d’una  trobada

vinculada al procés de constitució del CNIAC celebrada a Granollers, a la

qual havien assistit dos dels consellers de Parets que ja havien estat també

fundadors.  Finalment  es van elegir  els  dos 2 representants  de Parets  al

CNIAC. A la segona part es va procedir a la constitució formal del Consell

del curs 2014-2015, donant la benvinguda als consellers nous (alguns ja

havien estat consellers fundadors el curs anterior) i formulant, per part de



l’Alcalde, l’encàrrec del curs. L’acte va acabar amb una fotografia de grup

davant de l’Ajuntament. 

 

Els consellers  i  conselleres  que han format part  del  Consell  d’Infants  de

Parets el curs 2014-2015 són: 

Escola  Ntr.  Sra.  De
Montserrat

Raquel Martín Ferran 6è A
Ada Coello Pou 6è B
Maria Casanovas Peiró 5è A
Oriol Garcia Nieto 5è B

ACESCO David Fernández León 5è
Lucas Tarrada Camañes 6è

Escola Vila Parietes Xènia Barraza Díaz 6è
Paula Adelmar 5è

Escola Pau Vila Gerard Garcia Vila 6è A
Lucia Andreu Abad 6è B
Joan Prat Jiménez 5è A
Emma Sesat Montalvo 5è B

Escola Pompeu Fabra Diana Mozul 6è
Kike Castells Ribera 5è

Escola Lluís Piquer Max González Andrés 5è A
Ailen López Zornoza 5è B
Oriol Cánovas Pérez 6è A
Nerea Muñoz Solé 6è B

4.INTERVENCIONS I PROJECTES DESENVOLUPATS. 

Seguint  el  Pla de Treball  presentat  a començament  de curs,  el   Consell

d’Infants ha centrat la seva tasca en cinc intervencions: 

4.1. La col·laboració amb la Biblioteca Infantil de Can Butjosa per

recollir propostes per a la seva millora. 

Els consellers i conselleres van ser rebuts per la directora de la Biblioteca

Infantil de Can Butjosa amb motiu del 31è aniversari de la mateixa i amb

l’objectiu  de  col·laborar  en  la  realització  d’unes  enquestes  a  tots  els

alumnes de cinquè i sisè de la vila per tal de recollir idees i suggeriments

per millorar aquest equipament. 



Després de visitar  la biblioteca i  escoltar  la invitació  de la directora,  els

consellers i conselleres van col·laborar en el repartiment i la recollida de les

enquestes als companys de les seves escoles. 

Les  enquestes  van  ser  entregades  posteriorment  a  la  directora  de  la

Biblioteca. En la mateixa sessió es va debatre sobre l’estat de la biblioteca i

el  seu  funcionament,  tenint  com  a  referència  una  primera  ullada  als

resultats de les enquestes. 

Valorem aquesta iniciativa  molt  positivament,  atès que els  objectius  i  la

metodologia  emprada  responien  perfectament  tant  a  les  funcions  del

Consell d’Infants com a l’edat i interessos dels seus membres. 

Tal  i  com  es  pot  veure  en  el  resum  de  les  sessions,  els  consellers  i

conselleres hi van dedicar pràcticament tot el primer trimestre. 

Creiem  que  els  nens  i  nenes  es  van  sentir  acollits  i  escoltats  pels

responsables de la biblioteca i, a nivell tècnic, el treball conjunt també ha

estat fàcil i coincident. 

4.2.La distribució i el funcionament de la Bústia del Consell. 

La Bústia del Consell respon a la voluntat de proporcionar un instrument de

participació consultiva a tots els nens i nenes de Parets i reforçar el paper

de mitjancer entre aquests i l’administració municipal que pot assumir el

Consell d’Infants. 

Aquest curs 2014-2015 s’ha col·locat una bústia de cartró a cada una de les

escoles. Les bústies es van instal·lar al mes de gener, seguint els criteris i el

disseny  decidits  pels  propis  consellers  i  conselleres,  que  també  les  van

presentar als centres educatius i en van explicar el funcionament. 

A  final  de  curs  s’han  recollit  desenes  de  butlletes,  que  els  consellers  i

conselleres han fet arribar al  Consell,  però que no s’han pogut analitzar

correctament durant les sessions de treball fixades per falta de temps. Per



aquesta  raó,   els  consellers  i  conselleres  s’han  compromès  a  fer-ne  un

informe  per  a  l’alcalde  el  primer  trimestre  del  proper  curs.  Tanmateix,

durant la trobada informal que es va tenir amb el mateix el dia 8 d'abril de

2015, es va aprofitar per plantejar-li alguns dels temes que semblava que

més preocupaven i que eren més urgents.

Creiem que l’elevat nombre de butlletes rebudes es deu a la novetat de la

iniciativa i que en el futur probablement disminuiran. Perquè si se seguís

amb el mateix nivell de participació, caldria pensar estratègies per a poder-

ne fer el seguiment i donar les respostes adequades amb els mitjans de què

disposem. 

Sigui com sigui, i al marge d’aquest aspecte logístic, pensem que de cara al

curs  vinent  caldrà  anar  reflexionant  conjuntament  amb  els  consellers  i

conselleres sobre quin ha de ser el funcionament i el sentit de la bústia, en

aspectes com: 

-  Les  intervencions  han de ser  individuals  o  col·lectives  (del  grup

classe?)? Tenen totes el mateix sentit? 

- Cal demanar algun paper als mestres? Hi han d’intervenir? Caldria

fer-los suggeriments per tal de dinamitzar la participació també a l’escola? 

- Els temes a tractar s’han d’acotar (a les competències municipals?)?

S’han de suggerir? S’han de respondre tots igual?

- Com es dóna la resposta? Qui la dóna ? Quin ha de ser el paper del

Consell ?

 
4.3. L’organització de la Jornada de Portes Obertes a Cal Jardiner. 

Al llarg del segon trimestre, els consellers i conselleres van dedicar la major

part del seu temps a organitzar la Jornada de Portes Obertes al Casal de

Joves de Cal Jardiner que finalment es va celebrar el dissabte 16 de maig,

de les 16 a les 20 hores. 



Durant la jornada es va celebrar un torneig de bàsquet 3x3 i un flashmob,

la participació als quals havia de ser dinamitzada pels propis consellers i

conselleres. El nivell de participació va ser desigual (superior en el cas del

bàsquet),  però  en  tot  cas  es  va  posar  de  manifest  que  el  repte

sobrepassava  una  mica  les  possibilitats  dels  nens  i  nenes.  També  va

mostrar  que mobilitzar  els  nens i  nenes en dissabte  és difícil,  atès  que

encara no tenen autonomia i depenen molt de la disponibilitat familiar. 

Per part de Cal Jardiner es va programar l’assistència d’un DJ, un Taller de

Maquillatge i una xocolatada. 

Cal  esmentar  que  durant  la  preparació  de  la  Jornada  es  va  posar  de

manifest l’existència d’una contradicció entre la proposta de treballar per la

Jornada de Portes Obertes i la realitat que el Casal està pensat per a nois i

noies més grans. Els propis consellers i conselleres van ser ben conscients

d’aquesta contradicció i, malgrat que se’ls va donar una explicació, aquest

fet també va influir negativament en la predisposició dels mateixos respecte

del  treball. 

D’altra  banda,  la  convocatòria  de  la  Jornada  va  acabar  realitzant-se

finalment massa a prop de les eleccions municipals, fet que va influir en el

recolzament institucional a l’acte i el seu ressò mediàtic. 

4.4. Participació en la campanya ‘Posa’t la Gorra’. 

Durant la primera sessió del curs, es va informar als consellers i conselleres

de la campanya d’AFANOC ‘Posa’t la Gorra’ i es van distribuir gorres entre

els consellers i conselleres per tal de facilitar la seva assistència a la festa.

Tot i així, l'assistència dels consellers i conselleres en aquest acte va ser

molt reduïda.



4.5. Col·laboració amb el programa de Ràdio Rap107.edu.

El Consell d’Infants de Parets ha participat en dues ocasions al programa de

radio  Rap107.edu.   A  mitjans  de  curs  es  va  preguntar  als  consellers  i

conselleres en quines de les dates que  se'ls oferia participar creien que

podrien  assistir  i  autònomament  ells  van  realitzar  dos  grups  per  dues

d'aquestes dates. No tots els consellers i conselleres apuntats van participar

al programa però, finalment, van confirmar assistència i van participar-hi 8

conselleres i conselleres (4 en cada programa).

La proposta de participar en aquest programa de ràdio va entusiasmar a la

majoria de consellers i conselleres, alguns dels quals ja hi havien participat

individualment, però la seva organització va tornar a posar de manifest la

poca  capacitat  de  decisió  dels  nois  i  noies  d'aquestes  edats  sobre  les

activitats que duen a terme en horari no lectiu ja que tenen extraescolars o

activitats familiars.

5.PLENARI DE TANCAMENT.

El darrer plenari del curs o plenari de tancament es va celebrar el 3 de juny

(després de les eleccions municipals), de 9 a 11 del matí. 

La sessió es va dividir en dues parts. Una primera, de treball intern, en què

els consellers i conselleres van realitzar l’activitat de valoració del curs i van

preparar  les  intervencions  de  la  segona  part;  i  una  segona  part,  més

institucional, en què amb el recolzament d’un power point van explicar la

feina realitzada durant el curs3. 

Les dues parts  es van celebrar  a  la  sala  de Plens,  amb els  consellers  i

conselleres asseguts al voltant de la taula, si bé entre una i altra els nois i

noies es van aixecar, van deixar pas al públic assistent, i van entrar de nou.

Darrera seu va entrar l’alcalde i la regidora d’educació. 

3  Veure Annex 3. 



Com que es projectava el power point, l’escàs públic assistent va seure a la

mateixa sala, entre la taula i la paret. 

L’acte es va iniciar amb una petita presentació de l’alcalde i la invitació a

explicar  la  feina  feta.  Seguidament  els  consellers  i  conselleres  es  van

repartir aquesta explicació seguint el power point, que després van entregar

a l’alcalde. En acabar, la regidora i l’alcalde els van felicitar per la feina feta

i els van emplaçar a continuar el proper curs. 

Les  explicacions  dels  nois  i  noies  potser  van  ser  excessivament

esquemàtiques i curtes, encara que molt correctes. Creiem que aquest fet

va ser degut a què no havíem comptat amb una sessió per a preparar el

plenari,  sinó  que l’havíem preparat  només durant  la  primera part  de la

sessió, massa ràpidament. 

Per acabar, tots els conselleres i conselleres es van realitzar una fotografia

amb l’alcalde. 

6.RELACIÓ AMB LES ESCOLES.

La implicació de les escoles en els projectes que desenvolupa el Consell

d’Infants  de Parets  no només és un requisit  per assegurar  que aquests

projectes  repercuteixin  en  altres  nens  i  nenes  que  no  hi  participen

directament,  sinó  que  també  permet  als  consellers  i  conselleres  exercir

plenament la seva funció representativa. En actuar com a portaveus dels

seus  companys  de  classe  i  d’escola,  els  consellers  i  conselleres  han

d’adquirir  i  posar  en  pràctica  habilitats  socials  com  saber  escoltar  i

empatitzar,  defensar posicions i  opinions que no sempre són coincidents

amb les pròpies, informar amb detall i objectivitat, etc. Sense cap mena de

dubte, l’exercici de la representativitat exigeix als consellers i conselleres

més  responsabilitat,  però  també  els  empodera  i  els  atorga  autoritat,

convertint  el  Consell  d’Infants  en  un  instrument  de  participació  més

complex,  representatiu i incident. 



Per  a les  escoles  aquest  enfocament  significa  acceptar  un repte que no

sempre és fàcil. Depèn, en bona mesura, de la forma amb què ja es treballi

la participació dels infants en cada un dels centres, dels mecanismes de què

ja disposin i de la formació de les persones implicades. Per això des del

Consell d’Infants cal vetllar per tal que aquest repte sigui acceptat de bon

grat i respecti els ritmes i la forma de treballar de cada centre, permetent

que cada ú l’assumeixi segons les seves possibilitats i oferint el recolzament

necessari, atès que la complicitat amb els centres educatius és un element

de qualitat imprescindible per al projecte. 

Des del Consell d’Infants de Parets la relació amb les escoles s’ha portat a

terme a tres nivells: 

1/ A nivell funcional i administratiu.  Tant en el moment de l’elecció

dels consellers i conselleres de cada centre, com en l’organització de cada

una  de  les  sessions  de  treball,  dels  plenaris  o  d’altres  activitats,  la

dinamitzadora  ha  mantingut  una  relació  directa  i  personal  amb  els

responsables de cada centre i els tutors dels alumnes consellers. 

Cal  tenir  en compte,  que aquesta relació  ha estat  doblement necessària

perquè les sessions de treball s’han realitat sempre en horari escolar i, en la

majoria dels casos, aprofitant els equipaments d’alguna de les escoles. 

S’ha intentat donar resposta d’aquesta manera als dubtes organitzatius i de

funcionament  que podien sorgir,  intentant  adaptar  les  convocatòries,  els

horaris i els desplaçaments a les necessitats de cada centre. 

2/ A nivell pedagògic i de continguts. Als centres educatius també se’ls

ha  informat  puntualment  de  l’activitat  que  anaven  desenvolupant  els

consellers  i  conselleres,  enviant-los  un petit  informe a través del  correu

electrònic després de cada sessió de treball en què es feia un resum de la

mateixa. Amb aquest correu, també se’ls descrivia la ‘feina’ que aquell mes

els consellers i conselleres portaven cap a l’escola, per tal que poguessin

donar el recolzament necessari als alumnes consellers que, tanmateix, es

feien plenament responsables de la tasca. 



Els consellers i conselleres han requerit d’aquesta manera la implicació i la

col·laboració  dels  seus  companys  en  diverses  ocasions:  per  a  omplir

l’enquesta sobre propostes  de millora  a la biblioteca,  per a ajudar-los  a

escollir les activitats del dia de portes obertes a Cal Jardiner, per a formar

els equips i participar en aquestes activitats...

3/ A través de la Bústia del Consell d’Infants. Finalment, la presència

de la Bústia del Consell a les escoles és un tercer nivell d’implicació i, tal i

com  hem  explicat  més  amunt,  l’optimització  del  funcionament  d’aquest

instrument de participació depèn en bona mesura de la resposta que es rebi

per part de cada escola. 

Tal i com s’observa en els qüestionaris de valoració que adjuntem al final

d’aquesta memòria, en general les escoles valoren positivament la forma

amb que la dinamitzadora del Consell d’Infants s’ha relacionat amb elles, i

el nivell i el contingut de la informació que se’ls ha donat. 

Creiem  que,  en  general  i  tenint  en  compte  que  és  el  primer  curs  de

funcionament del Consell, la implicació de les escoles també ha estat bona i,

tot  i  que  existeixen  diferències,  el  recolzament  que  han  atorgat  als

conselleres  i  conselleres  i  l’extensió  de  la  tasca  que  han  fet  ha  estat

correcte.  Però sense cap mena de dubte cal  continuar  treballant  perquè

aquest lligam no es debiliti ni es trenqui, sinó que s’enforteixi i reverteixi

positivament en el funcionament del Consell d’Infants i en la qualitat de la

feina que realitza. 

7.VALORACIÓ.

Tal  i  com  indicàvem  al  començament  d’aquesta  memòria,  valorem

positivament el funcionament del Consell d’Infants de Parets durant el curs

2014-2015. Pensem que s’han aconseguit els objectius plantejats pel que fa

a la relació dels infants amb el municipi: s’ha fomentat la seva participació,

s’ha incorporat el seu punt de vista en algunes decisions d’àmbit municipal

(Biblioteca de Can Butjosa, Espai Jove de Cal Jardiner...), i ha millorat millor



el coneixement que els infants tenen de la seva vila i d’alguns aspectes de

l’administració   municipal.  Igualment,  els  temes  plantejats  al  Consell

d’Infants de Parets i la metodologia utilitzada ha permès incidir en aspectes

formatius dels nois i  noies que hi han intervingut de forma directa i, en

menys  mesura,  dels  seus  companys  d’escola  amb  qui  han  col·laborat,

mostrant-los i donant-los l’oportunitat d’exercir el valor de la democràcia i

la  participació,  promovent  l’adquisició  d’hàbits  i  actituds  dialogants  i

millorant  algunes  competències  socials  com  ara  parlar  en  públic,  saber

escoltar  i  tenir  en  compte  diferents  punts  de  vista,  expressar  opinions

pròpies, relacionar-se amb persones diferents, moure’s per la ciutat, buscar

informació, etc. 

Tanmateix, al llarg de la memòria també hem assenyalat alguns aspectes

que creiem cal millorar del projecte, especialment en el sentit d’adequar els

temes, els projectes i els temps de treball a les necessitats, possibilitats i

expectatives dels nois i noies, i millorar els mecanismes de funcionament de

la Bústia del Consell, per tal que els missatges que hi enviïn els nois i noies

siguin més representatius i reflexionats. 

El  projecte  de  treball  per  al  curs  2015-2016  haurà  de  tenir  en  compte

aquests nous elements de millora.  

8.ANNEXOS.

ANNEX  I: Qüestionaris de valoració enviats per les escoles.

Escola Pompeu Fabra

Valoració Comentari
Suport i acompanyament als consellers
i conselleres

10

Informació a les escoles de les 
activitats realitzades pel Consell 
d’Infants 

10

Organització de les convocatòries i  els 
acompanyaments

10

Nivell de col·laboració i implicació 
demanat a les escoles

8

Temps dedicat i horari 8



Idoneïtat dels temes treballats 8

Nivell de satisfacció dels nens i nenes 
que hi han participat

10

Visibilitat del projecte entre la 
ciutadania

8

Acceptació del projecte entre les 
famílies

8

Informació i vivència del projecte per 
part de la resta de nens i nenes 

8

Funcionament general del projecte 10

Escola Pau Vila

Valoració Comentari
Suport i acompanyament als consellers
i conselleres

Molt bé.

Informació a les escoles de les 
activitats realitzades pel Consell 
d’Infants 

Bé

Organització de les convocatòries i  els 
acompanyaments

Molt bé.

Nivell de col·laboració i implicació 
demanat a les escoles

Molt bo.

Temps dedicat i horari Bé.

Idoneïtat dels temes treballats Bona.

Nivell de satisfacció dels nens i nenes 
que hi han participat

Alt.

Visibilitat del projecte entre la 
ciutadania
Acceptació del projecte entre les 
famílies

Bona

Informació i vivència del projecte per 
part de la resta de nens i nenes 

Bona

Funcionament general del projecte Positiu.

Escola Vila Parietes

Valoració Comentari
Suport i acompanyament als consellers
i conselleres

10

Informació a les escoles de les 
activitats realitzades pel Consell 
d’Infants 

8 Hem rebut la informació de què 
s’ha fet a cada sessió i les 
alumnes han fet un bon traspàs a
la classe.

Organització de les convocatòries i  els 
acompanyaments

10

Nivell de col·laboració i implicació 
demanat a les escoles

5 Des de l’escola no hem pogut 
participar el màxim possible per 
diverses qüestions.

Temps dedicat i horari 10

Idoneïtat dels temes treballats 10



Nivell de satisfacció dels nens i nenes 
que hi han participat

8

Visibilitat del projecte entre la 
ciutadania

8

Acceptació del projecte entre les 
famílies

8

Informació i vivència del projecte per 
part de la resta de nens i nenes 

2 En el cas de 6è, els nens hi van 
participar molt més l’any passat. 
Aquest any, han vist el projecte 
molt llunyà i no hi ha participat 
gairebé.

Funcionament general del projecte 8

Escola Lluís Piquer

Valoració Comentari
Suport i acompanyament als consellers
i conselleres

Bona

Informació a les escoles de les 
activitats realitzades pel Consell 
d’Infants 

Bona L’escola rebia la informació de
manera anticipada.

Organització de les convocatòries i  els 
acompanyaments

Bona

Nivell de col·laboració i implicació 
demanat a les escoles

Elevat

Temps dedicat i horari Elevat Dues sessions de tot un matí 
ens van semblar excessives. 

Idoneïtat dels temes treballats En algun 
cas poc 
adequat

No eren d’interès general de 
l’alumnat. Estaven allunyats 
dels seus interessos. 

Nivell de satisfacció dels nens i nenes 
que hi han participat

Bo Es va demanar molta 
col·laboració en el Casal de 
joves però la franja d’edats 
per poder assistir no els 
inclou a ells.

Visibilitat del projecte entre la 
ciutadania

No ho 
podem 
valorar

Acceptació del projecte entre les 
famílies

Bona

Informació i vivència del projecte per 
part de la resta de nens i nenes 

Bona

Funcionament general del projecte Adequat

Escola ACESCO

Valoració Comentari
Suport i acompanyament als consellers
i conselleres

10

Informació a les escoles de les 
activitats realitzades pel Consell 
d’Infants 

10

Organització de les convocatòries i  els 10



acompanyaments
Nivell de col·laboració i implicació 
demanat a les escoles

9

Temps dedicat i horari 9

Idoneïtat dels temes treballats 10

Nivell de satisfacció dels nens i nenes 
que hi han participat

10

Visibilitat del projecte entre la 
ciutadania

7

Acceptació del projecte entre les 
famílies

10

Informació i vivència del projecte per 
part de la resta de nens i nenes 

8

Funcionament general del projecte 9

Escola Nostra Sra. Montserrat

Valoració Comentari
Suport i acompanyament als consellers
i conselleres

9

Informació a les escoles de les 
activitats realitzades pel Consell 
d’Infants 

9

Organització de les convocatòries i  els 
acompanyaments

9

Nivell de col·laboració i implicació 
demanat a les escoles

9

Temps dedicat i horari 9

Idoneïtat dels temes treballats 9

Nivell de satisfacció dels nens i nenes 
que hi han participat

9

Visibilitat del projecte entre la 
ciutadania

No hem sentit comentaris 
al·lusius això fora dels nens.

Acceptació del projecte entre les 
famílies

9

Informació i vivència del projecte per 
part de la resta de nens i nenes 

9

Funcionament general del projecte 9

ANNEX II: Ordre del dia de les sessions de treball.



CONSELL D’INFANTS DE PARETS – Plenari de Cons tució Octubre 2014

Plenari 16 d’octubre de 2014
Hora: 9h – 11’30h

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents:  Alcalde, Regidora d’Educació, consellers i conselleres, directors dels centres i tutors, 
famílies, tècnics d’educació, col·laboradors, dinamitzador/es. 

Objec us:
- Donar la benvinguda als consellers nous en el projecte

- Cons tuir el Consell d’Infants 2014-2015.

- Formular per part de l’Alcalde l’encàrrec del curs. 

- Emplaçar-los a representar la Vila de Parets al CNIAC. 

- Donar con ngut ins tucional al Consell d’Infants.

- Informar sobre el projecte del CNIAC i compar r l’experiència de la trobada de Granollers. 

- Elegir els 2 representants de Parets al CNIAC. 

Ordre del dia:

Ia PART: TREBALL INTERN

9:00h  Arribada dels consellers i conselleres. Recollida de la documentació.
9:15H           Relat de l’experiència de la trobada a Granollers per part dels conselleres i conselleres 

que hi van assis r. 
9:30  Elecció dels 2 representants de Parets al CNIAC. 

IIa PART: ACTE INSTITUCIONAL
10h:  Obertura de l’acte pert part de l´Il.lm. Alcalde. 
10’10:        Parlament de la Regidora d’Educació. 
10’20:  CONSTITUCIÓ FORMAL DEL CONSELL DEL CURS 2014-2015:

- Benvinguda per part dels consellers an cs als nous. Parlament d’un consellers/ra.

-  

- Un conseller/a an c va cridant pel seu nom als consellers/eres nous. 
- L’alcalde i la regidora van lliurament el carnet de conseller/a a cada un. adels carnets, 
per part de l’Alcalde i de la Regidora.
- Parlament de l´Alcalde, amb l’encàrrec formal. 

   10:45:  Tancament de l’acte.
  Foto de grup davant de l’Ajuntament

MATERIAL I LOGÍSTICA

-   Sala de plens amb 1-2 micros a la zona de presidència. 
‐ Carnets dels consellers nous. Regidoria. 

‐ Carpetes pels consellers: El Fil d’Ariadna. 



· Ordre el dia. 
· Llistat consellers i conselleres. 
· Llibreta. 
· Còpia decret de cons tució/reglament aprovat  pel ple. (També pels consellers/eres an cs). 

CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Novembre 2014



Sessió del 12 de novembre de 2014
Escola Pau Vila
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Conèixer tots els consellers/eres i iden ficar-se com a grup de treball.
- Llegir la carta amb els encàrrecs que ens fa arribar l'alcalde i iden ficar-los.
- Recordar la campanya “posa't la gorra” i reflexionar sobre la millor manera d'intervenir-hi.
- Realitzar una carta de suport als nens i nenes amb càncer per enviar a l'AFANOC.
- Explicar  projecte  del  Casal  de  Joves  de  Cal  Jardiner  i  començar  a  reflexionar  la  seva
par cipació.
- Preparar la visita a Cal Jardiner i l'entrevista amb la seva directora.
- Presentació del programa de radio rap107.edu i la seva par cipació

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. 
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.
Es passarà llista i es recolliran autoritzacions que falten.

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. 

9h 15’ Dinàmica de presentació i preparació targetes d’iden ficació

Es faran dos grups a l'atzar i aquests s'hauran d'ordenar per ordre alfabè c de la inicial del nom. Després
s'asseuran en aquest ordre i cada conseller/a escriurà el seu nom (en lletres grans) en una targeta que 
doblegarà per la meitat. Aquestes targetes s'hauran de conservar tot el curs. Els consellers an cs que 

nguin ja la seva la poden decorar més.

Material: Cartolines i retoladors.

9h 30’ Lectura de la carta de l'alcalde i iden ficació dels encàrrecs que ens formula. 

Es  dóna la  carta  als  consellers/eres  i  cadascú en llegeix  un paràgraf.  En  acabar,  els  consellers/eres
enumeren els encàrrecs que acaben de llegir entre tots (ac vitat d'inauguració del casal Cal Jardiner,
aportació d'idees de millora en la renovació de la  Biblioteca Infan l i Juvenil de Can Butjosa, difusió de
la campanya solidària amb els nens i nenes malalts de càncer ‘Posa’t la Gorra’ i recepció de l'opinió dels
consellers sobre qualsevol altre aspecte de la vila). S'anoten a la llibreta.
Es comenta que per qües ons de calendari aquests encàrrecs s'aniran treballant al llarg del curs.

Material: Carta de l'alcalde. Una per cada conseller?

9h 40'  Explicació projecte del casal de joves de Cal Jardiner i preparació d'una entrevista amb la seva
directora

S'explica que el projecte del casal de joves de Cal Jardiner era una de les demandes que es va fer a
l'alcalde el curs passat i que enguany ens ha demanat ajuda per rar-la endavant. El projecte encara està
molt per treballar i per això s'han de recollir idees tant per les ac vitats que els agradaria portar a terme
allà com per  pensar un acte d'inauguració simbòlic que es pogués dur a terme un dia determinat del
més d'abril-maig que haurem de treballar durant tot el curs (p. Ex. Plantar un arbre, fer una pintada,
etc.)  També pensar preguntes a fer a la seva directora en la propera sessió que els ajudin a pensar-ho
tot. Intentar fer-los pensar que aquest seria un bon lloc per que fos la seu del Consell d'Infants. 
Explicar que la propera sessió potser és un dia per la tarda a Cal Jardiner.



Un cop feta la introducció es fan 3 grups i cadascun comença a pensar un tema dels que treballarem:

 ac vitats que els agradaria portar a terme

 pensar un acte d'inauguració simbòlic

 preguntes a fer a la seva directora en la propera sessió
Cada grup haurà d'escollir un secretari que anotarà les idees i les explicarà quan les posem en comú.

9h 55' Posada en comú de cadascun dels tres temes per part dels secretaris dels grups.

Material: Projecte de Cal Jardiner imprès. Fulls blancs i bolígrafs. 

10' Presentació de la campanya “posa't la gorra” i realització d'un escrit de suport amb l'AFANOC

Es pregunta què recorden del que els va explicar l'alcalde sobre aquest tema i com creuen ells que hi
poden intervenir. Es torna a explicar si cal i s'informa que la data és el dissabte 13 de desembre i se'ls fa
reflexionar que amb tant poc temps la millor opció que tenim és fer-ne difusió. Es proporciona un pòster
i unes quantes cartes per escola i si hi ha les gorres una per conseller/a. S'explica que ho han d'explicar
al màxim de gent possible perquè vagi molta gent a la festa.
Es realitza una pluja d'idees per fer una carta per enviar a l'associació AFANOC, explicant-los perquè
volem col·laborar, com ho farem, donant suport, etc.

Material: 6 pòsters,  cartes suficients i  18 gorres si  n'hi ha.  Dossier informa u imprès. Fulls  blancs i
bolígrafs. 

10h 15' Presentació de la par cipació del Consell al programa de radio Rap107.Edu

S'explica  com  a  novetat  aquest  any  que  a  par r  de  gener  per  grups  els  consellers  poden  anar  al
programa de ràdio a explicar què estan fent. Es passa una graella buida amb les possibles dates de
par cipació  perquè  se  les  ano n  i  el  proper  dia  diguin  en  quina  poden/volen  par cipar.  Poden
organitzar-se en grups entre ells per decidir quin dia hi volen anar.

Material: Graella buida amb les dates de par cipació al programa de radio

10h 25'  Repassar què hem fet a la sessió. 
Tancament de la sessió. Recordatori i anotació de les feines a fer:

- Fer difusió de la campanya “posa't la gorra”

- Pensar idees pel Casal de joves de Cal Jardiner:
1. sobre el con ngut 
2. sobre acció d'inauguració
3. preguntes a fer a la seva directora en la propera sessió.

- Pensar el dia que voldrien anar al programa de radio rap107.edu

CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Desembre 2014



Sessió del 3 de desembre de 2014
Escola ACESCO ?
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Presentar les bús es del Consell d'Infants i començar a treballar-ne l'ús que se'ls donarà.
- Posar en comú les idees sobre projecte de Cal Jardiner
- Preparar la visita a Cal Jardiner i l'entrevista amb la seva directora 
- Explicar procés de cons tució del CNIAC per part dels par cipants
- Presentació del programa de radio rap107.edu i la seva par cipació
- Realitzar una carta de suport als nens i nenes amb càncer per enviar a l'AFANOC.
- Escollir secretari del Consell?? Per un dia o pel curs?

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. 
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.
Es passarà llista i es recolliran autoritzacions que falten. Es col·loquen els cartells amb els noms de 
cadascú.

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. 

9h 15’ Posada en comú de les idees sobre Cal Jardiner recollides a les escoles

Es faran tres grups a l'atzar i aquests hauran d'elaborar tres llistes amb la informació recollida a les 
escoles. També hauran d'escollir un portaveu per posar en comú les idees.

 Llista d'ac vitats a fer a Cal Jardiner durant el curs

 Llista d'actuacions en la inauguració del Casal

 Llista de preguntes o dubtes que vulguin fer a la directora

Material: Papers i bolígrafs

9h 35’ Lectura de les tres llistes de cada grup i realització de tres llistes comunes.

El portaveu de cada grup llegirà en veu alta cada llista i el secretari realitzarà tres llistes unificant les
idees de tots els grups. El resultat seran tres llistes, una per cada tema.

Material: Paper i bolígrafs. El secretari pot fer la llista a ordinador??

*S'explica el dia (si ja el tenim) que anirem a Cal Jardiner.

9h 45'  Presentació de les bús es per recollir idees en les escoles.

S'ensenya als consellers les bús es sense decorar que s'hauran de col·locar a les escoles entre tots els
consellers assenyalar algunes de les funcions que ndran i es pregunta on creuen que es poden situar
aquestes bús es, com es poden decorar, qui les pot decorar, quan, si han de ser totes iguals o diferents,
quina difusió se'ls farà, qui pot aportar idees, quines idees s'hi pot aportar, qui haurà de ser l'encarregat
de les bús es, recollir-ne la informació, cada quant, etc.

Material: 6 bús es per a les escoles

10h Realització d'un escrit per a la campanya “posa't la gorra”



S'explica als  consellers  que des de l'AFANOC s'ha demanat que realitzessin  un escrit  d'ànims per a
l'organització per mostrar a la pàgina web o exposar el dia de la festa. Es donen algunes idees generals i
entre tots es van exposant idees que el secretari recull en un full (o a l'ordinador)

Material: Portar  ja  un  escrit  a  mig  fer  per  poder  guiar  els  consellers/eres?  Fer-ho  a  l'ordinador
directament?

10h 10' Presentació de la par cipació del Consell al programa de radio Rap107.Edu

S'explica  com  a  novetat  aquest  any  que  a  par r  de  gener  per  grups  els  consellers  poden  anar  al
programa de ràdio a explicar què estan fent. Es passa una graella buida amb les possibles dates de
par cipació  perquè  se  les  ano n  i  el  proper  dia  diguin  en  quina  poden/volen  par cipar.  Poden
organitzar-se en grups entre ells per decidir quin dia hi volen anar.

Material: Graella buida amb les dates de par cipació al programa de radio

10h 15' Explicació per part dels consellers par cipants la seva experiència i el procés de cons tució del
CNIAC

Es demana a la Xènia i el Gerard que expliquin el procés de cons tució del CNIAC, les seves vivències i
impressions. 

10h 25'  Repassar què hem fet a la sessió. 
Tancament de la sessió. Recordatori i anotació de les feines a fer:

- Pensar en l'ús, decoració i difusió de les bús es 

- Seguir pensant idees pel Casal de joves de Cal Jardiner tant sobre el con ngut com sobre acció
d'inauguració. Pensar preguntes a fer a la seva directora en la propera sessió.

- Pensar el dia que voldrien anar al programa de radio rap107.edu



CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Gener 2015

Sessió del 16 de gener de 2015
Casal Can Butjosa
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Presentar a la Montse Cardenas les idees sobre Cal Jardiner i  que faci el  feed-back als
consellers.
- Decidir, delimitar i començar a preparar la intervenció a Cal Jardiner. 
- Pensar en la par cipació de l'alumnat de 1r i 2n ESO
- Explicar l'acte de reconeixement als Consell d'Infants del dia  29 de gener i fer la tria dels
consellers representants. 
- Parlar sobre l'acte de l¡AFANOC “Posa't la gorra”, preguntar la seva experiència als que hi
van anar i fer-los arribar les gràcies de part de l'en tat.
- Confirmar la par cipació en el programa de radio rap107.edu??? Parlar amb en Miquel
- Preparar les bús es del  Consell  d'Infants en funció de les indicacions donades la sessió
anterior i treballar-ne l'ús que se'ls donarà.

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. Tria del secretari de la sessió
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.
Es passarà llista i es recolliran autoritzacions que falten. Es col·loquen els cartells amb els noms de 
cadascú. Es tria el conseller/era que farà de secretari en la sessió

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. Llibreta de les sessions del Consell
d'Infants.

9h 15’ Presentació a la Montse Cardenas de les idees recollides i que faci el feed-back

El secretari li donarà a la Montse Cardenas les idees per la jornada de portes obertes i per les ac vitats a
Cal Jardiner. La Montse les va comentant una per una i al final explica quina veu més viable. Es comenta 
amb els consellers/eres i es decideix la intervenció.

Material: Llista d'idees sobre ac vitats i jornada de portes obertes passada a net.

9h 35’ Treball intern sobre la intervenció que es portarà a terme (en principi torneig de bàsquet i ping-
pong i realització d'una flashmob)

Els consellers fan una primera pluja d'idees sobre com realitzar la intervenció escollida. El secretari en
prendrà nota i al final s'escollirà les idees més consensuades. Es proposarà la idea de fer dos grups per
avançar paral·lelament en els dos temes a treballar i si s'accepta es dividiran els grups en funció de les
preferències de cada conseller/era vigilant que cada escola ngui par cipants dels dos grups. Cada grup
realitzarà un full de ruta realista per la seva part tenint en compte el calendari previst i la inclusió dels
alumnes de 1r i 2n ESO.

Material: Paper i bolígrafs. 

9h 55'  Decoració de les bús es per recollir idees en les escoles.

Es porten les bús es i el material que van demanar en la passada sessió i cada escola munta i decora la
seva bús a.



Material: 6 bús es, 6 logos grans per enganxar a la part de davant, 6 cartells grans: “Bús a de propostes
per al Consell d'Infants”, colors, pega, cinta d'embalar.

10h 5' Explicació de l'acte de reconeixement als Consell d'Infants del dia  29 de gener i fer la tria dels
consellers representants. 

Explicació de l'acte i es pregunta als consellers que podrien i voldrien anar-hi. S'escullen 2 i 1 de reserva i
se'ls explica que es parlarà amb les famílies perquè en donin el consen ment.

Material: 

10h 15' Concreció de la par cipació del Consell al programa de radio Rap107.Edu

Es  dóna  als  consellers/eres  la  llista  amb les  dates  defini ves  de  par cipació  al  programa de  ràdio
Rap107.edu.  S'indica  la  hora  i  que  si  tenen  dubtes  les  famílies  es  poden  posar  en  contacte  amb
nosaltres. Els consellers que no s'han apuntat també poden par cipar comunicant-ho amb antelació.

Material: 18 graelles amb les dates finals d'assistència al programa de radio per a tots els consellers

10h 20' Conversa sobre l'acte de l'AFANOC “Posa't la gorra”, 

Es preguntar l'experiència als consellers/eres que hi van anar i se'ls fan arribar les gràcies de part de
l'en tat.

Material: 

10h 25'  Repas del què hem fet a la sessió. 
Tancament de la sessió. Recordatori i anotació de les feines a fer:

- Les feines acordades en el full de ruta per Cal Jardiner

- Anotació de la data de par cipació en el programa de ràdio Rap107.edu

CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Febrer 2015



Sessió del 4 de febrer de 2015
Biblioteca Infan l i Juvenil de Can Butjosa
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Visitar la biblioteca Infan l i Juvenil de Can Butjosa
- Recollir l'encàrrec de la biblioteca de Can Butjosa per part de la seva responsable, Gisela
Ruiz.
- Delimitar i  preparar les accions per donar resposta a l'encàrrec de la Biblioteca de Can
Butjosa.
- Delimitar les accions i  establir  un calendari de tasques a realitzar en cadascun dels dos
grups de treball en la intervenció de Cal Jardiner.
- Pensar en la par cipació de l'alumnat de 1r i 2n ESO en la intervenció a Cal Jardiner
- Confirmar els consellers i conselleres que par ciparan en cadascun dels dos programes de
radio de rap107.edu
- Conèixer l'ús i la ubicació de les bús es del Consell d'Infants a les escoles.

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. Tria del secretari de la sessió
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.
Es passarà llista i es recolliran autoritzacions que falten. Es col·loquen els cartells amb els noms de 
cadascú. Es tria el conseller/era que farà de secretari en la sessió

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. Llibreta de les sessions del Consell
d'Infants.

9h 15' Concreció de la par cipació del Consell al programa de radio Rap107.Edu

Es  demana  confirmació  defini va  dels  consellers/eres  en  la  par cipació  al  programa  de  ràdio
Rap107.edu.  S'indica  la  hora  i  que  si  tenen  dubtes  les  famílies  es  poden  posar  en  contacte  amb
nosaltres. Els consellers que no s'han apuntat també poden par cipar comunicant-ho amb antelació.

Material: 18 graelles amb les dates finals d'assistència al programa de radio per a tots els consellers

9h 20’ Conversa per conèixer la ubicació i l'ús de les bús es del Consell d'Infants a les escoles

Es pregunta als consellers i conselleres sobre l'acceptació per part de les escoles de les bús es que van 
portar en la passada sessió i se'ls pregunta on les han posat, què els han comentat els companys i 
professors, si ja hi ha aportacions, etc.

Material:

9h 25' Visita ràpida a la Biblioteca de Can Butjosa comentada per la seva responsable, Gisela Ruiz.

LA Gisela Ruiz guia als consellers i conselleres per la biblioteca i els explica els detalls més rellevants. 

Material: 



9h 35’ Recollida de l'encàrrec que fa la biblioteca als consellers i conselleres

La  Gisela  Ruiz  explica  als  consellers  i  conselleres  l'encàrrec  que  els  fa  la  biblioteca,  els  mo us,  els
objec us, etc. I s'explica als consellers la data de tornada de les enquestes i el seu format.

Material: Enquestes suficients per repar r en funció dels objec us. 

9h 55' Treball intern en dos grups sobre la intervenció a Cal Jardiner 

Es dóna als consellers una fotocòpia amb el calendari de curs i se'ls explica les sessions que falten i que
han de procurar establir un calendari del seu grup de treball amb els deures que ndran a cada sessió.  
Es divideixen en els dos grups que van crear l'úl m dia i es posen a treballar per delimitar el full de ruta
que seguiran en les següents sessions i determinar els deures que ndran de cara la següent sessió.
En els dos calendaris també s'haurà de preveure la inclusió dels alumnes de 1r i 2n ESO.

Material: Paper i bolígrafs i Graelles buides amb el calendari de curs per marcar les accions a realitzar i
establir la data de retorn de les enquestes i les accions de Cal Jardiner.

10h 25'  Repas del què hem fet a la sessió. 
Tancament de la sessió. Recordatori i  anotació de les feines a fer: (Les que decideixin els consellers i
conselleres)

-

CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió març 2015



Sessió del 4 de març de 2015
Biblioteca Infan l i Juvenil de Can Butjosa
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Retornar l'encàrrec de la biblioteca de Can Butjosa, les enquestes, a la seva responsable,
Gisela Ruiz.
- Treball intern de cadascun dels dos grups de treball en la intervenció de Cal Jardiner.
- Pensar en la par cipació de l'alumnat de 1r i 2n ESO en la intervenció a Cal Jardiner
- Llegir i comentar els missatges de les bús es del Consell d'Infants a les escoles.
- Preparar la trobada amb l'alcalde del dia 8 d'abril.

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. Tria del secretari de la sessió
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.
Es passarà llista i es recolliran autoritzacions que falten. Es col·loquen els cartells amb els noms de 
cadascú. Es tria el conseller/era que farà de secretari en la sessió

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. Llibreta de les sessions del Consell
d'Infants.

9h 15' Lectura i comentari dels missatges depositats a les bús es del Consell d'Infants a les escoles
Els  consellers  que  nguin  missatges  de  les  bús es  de  les  seves  escoles  els  llegirà  i  entre  tots  el
comentarem i decidirem quina resposta se li pot donar

Material: Els missatges de les bús es per part dels conselleres i conselleres

9h 25’ Preparació la trobada amb l'alcalde del dia 8 d'abril.
S'explica als consellers i conselleres que l'alcalde vol anar a Cal jardiner a la següent sessió a parlar amb 
ells perquè li expliquin com està funcionant el curs i quina acció realitzarem a Cal Jardiner. 

Material: ???

9h 35' Retorn a la Gisela Ruiz les enquestes realitzades a les escoles sobre la biblioteca
Els consellers i conselleres donen a la Gisela Ruiz les enquestes i li comenten si han ngut alguna 
incidència, algun aspecte a destacar o si li volen comentar alguna cosa.

Material: Les enquestes per part dels consellers i conselleres 

9h 50' Treball intern en dos grups sobre la intervenció a Cal Jardiner 
 
Es divideixen en els dos grups que van crear i es posen a treballar segons les accions determinades en la
sessió anterior. S'haurà de preveure la inclusió dels alumnes de 1r i 2n ESO.

Campionat de bàsquet:

 Organitzar el temps i les regles

 Difusió a les escoles i ins tuts



Flashmob:

 Decidir la música i la coreografia

 Pensar qui ho gravarà i com i qui ho muntarà

 Difusió a les escoles i ins tuts

Donat que la difusió a les escoles i ins tuts és igual la treballen tots junts? 

Material: Paper i bolígrafs 

10h 25'  Repas del què hem fet a la sessió. 
Tancament de la sessió. Recordatori i  anotació de les feines a fer: (Les que decideixin els consellers i
conselleres)

-



CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió març 2015

Sessió del 11 de març de 2015
Casal de Cal Jardiner
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Llegir i comentar els missatges de les bús es del Consell d'Infants a les escoles.
- Recollir les butlletes d'inscripció pel torneig de bàsquet i pel flashmob.
- Treball intern de cadascun dels dos grups de treball en la intervenció de Cal Jardiner:

- Bàsquet: plantejar premis i membres de la taula
- Flashmob: decidir qui comença i on i ordre d'incorporacions

- Explicar i comentar el mming i logís ca del dia 16 de maig
- Repar r tasques del dia 16 ajudant i supervisant a inici de l'acte, torneig de bàsquet, taller
de maquillatge, arribada i recorregut alcalde i regidora, DJ, Flashmob, xocolatada i recollida.
- Recordar programa de radio 30 de maig
- Informar a les escoles

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

9h 10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. 
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.
Es passarà llista i es recolliran autoritzacions que falten. Es col·loquen els cartells amb els noms de 
cadascú. 

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. Llibreta de les sessions del Consell
d'Infants.

9h15'  Recordatori dels consellers/eres que assis ran al programa de radio el dissabte 30 de maig i
valoració dels assistents al programa del dia 25 d'abril
Es demana als consellers i conselleres que s'ho ano n a l'agenda i que ho nguin present. Es demana el
correu de les famílies dels als consellers/eres que no el tenim encara. Es demana una pe ta valoració i
explicació als consellers/eres que hi van par cipar el 25 d'abril.

Material: Llista d'assistents al programa de radio del dia 30 de maig 

9h 25' Lectura i comentari dels missatges depositats a les bús es del Consell d'Infants a les escoles
Els  consellers  que  nguin  missatges  de  les  bús es  de  les  seves  escoles  els  llegirà  i  entre  tots  el
comentarem i decidirem quina resposta se li pot donar

Material: Els missatges de les bús es per part dels conselleres i conselleres

9h 30' Recollida de les butlletes d'inscripció pel torneig de bàsquet i pel flashmob.
Es recolliran les butlletes d'inscripció i les graelles on s'han apuntat els alumnes de 5è. 6È i 1rESO.

9h 35’ Explicació i comentari el mming i logís ca del dia 16 de maig i repar ment de tasques del dia 
16.

S'explicarà als consellers/eres el mming i la logís ca del dia 16 de maig i es repar ran les tasques de
manera que hi hagi 2 consellers encarregats de supervisar i donar suport tota la tarda en cadascuna de
les ac vitats. Més dos consellers en la taula de bàsquet  dos consellers de suport repar nt la xocolatada.



Inici de l'acte: 
Torneig de bàsquet:
2 membres de la taula:
Taller de maquillatge:
Arribada i recorregut alcalde i regidora:
DJ:
Flashmob:
Xocolatada:
2 ajudants en el repar ment de la xocolatada:
Recollida:

Material: Ordre del dia i mming del dia 16 i llista de consellers per anotar els encarregats

9h 50' Treball intern de cadascun dels dos grups de treball en la intervenció de Cal Jardiner:
Es divideixen en els dos grups que van crear i es posen a treballar:
- Bàsquet: plantejar premis i membres de la taula

       - Flashmob: decidir qui comença i on i ordre d'incorporacions

Material: Papers i bolígrafs

10h 10'  5 minuts de descans

10h 15'  Repas del què hem fet a la sessió. 
Tancament de la sessió. Recordatori i anotació del que s'ha fet a la sessió. 
Anotació de les tasques de tothom pel dia 16 de maig. 
Anotació dels consellers/eres par cipants en el programa de radio del 30 de maig.

Deures de la sessió: Seguir fent difusió de la jornada de portes obertes de Cal Jardiner.

Material: Documents de la sessió.

CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió abril 2015



Sessió del 8 d'abril de 2015
Casal de Joves de Cal Jardiner
Horari: 9-10’30h treball intern i de 10,30-11,30h visita de l'alcalde Sergi Mingote

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Llegir i comentar els missatges de les bús es del Consell d'Infants a les escoles.
- Presentar el document buit de “temes urgents” recollits a les bús es per donar a l'alcalde.
- Recordar els consellers que assis ran al programa de radio del dissabte 25 abril.
- Escriure el  document per a la difusió  a les escoles i  ins tuts  de l'acció a Cal  Jardiner i
concretar com s'haurà de portar a terme i repar r.
- Preparar la trobada amb l'alcalde de les 10,30h.
- Visitar i conèixer l'espai de Cal Jardiner.
- Treball intern. Equip bàsquet pensar en els àrbitres i la taula. Equip flashmob pensar l'on,
com i quan es començarà. Tenir en compte la par cipació de l'alumnat de 1r i 2n ESO en la
intervenció a Cal Jardiner

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. Dinàmica de grup. Cada conseller ha de dir a l'atzar un 
número de l'1 al 18 i recordar-lo. No es pot repe r. Quan tots els consellers han dit el número han de 
seure a la taula seguint l'ordre de l'1 a l 18 segons els nombres que ells mateixos havien dit.

9h 10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. 
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.
Es col·loquen els cartells amb els noms de cadascú. Es passa llista dels consellers/eres assistents.

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. Llista de consellers. Llibreta de les sessions del Consell
d'Infants.

9h 15'  Lectura i comentari dels missatges depositats a les bús es del Consell d'Infants a les escoles.
Presentació del document de “resposta urgent”.
Els  consellers  que nguin  missatges  de les  bús es  de les  seves  escoles  els  llegiran i  entre  tots  els
comentarem i decidirem per a cadascun si li hem de donar una “resposta urgent” o si el posem al sobre
per donar a l'alcalde a final de curs.
Es presenta el  document de “resposta urgent” i  s'emplena pels primers missatges que cal  passar  a
l'alcalde.

Material: Els missatges de les bús es per part dels conselleres i conselleres. Els documents de “resposta
urgent” dels missatges de la bús a.

9h 30’ Recordar els consellers que assis ran al programa de radio del dissabte 25 abril.
Es recorda els consellers/eres que assis ran al programa de radio del dissabte 25 d'abril i es demana que
s'ho ano n a la llibreta, agenda, etc. Perquè no se'n oblidin.

Material: Llista dels consellers assistents als programes de radio

9h 45' Escriure el document per a la difusió a les escoles i ins tuts de l'acció a Cal Jardiner i concretar 
com s'haurà de portar a terme i repar r.
Primer es realitza una pluja d'idees entre tots per determinar les idees que creuen que ha de tenir la 
difusió i com ha de ser i després es prenen els acords per portar-ho a terme. 
S'anota a la llibreta cada conseller els deures que hi ha de cara a la següent sessió



(Ho redactem nosaltres i els ho portem a les escoles i ells s'encarreguen de fer-ne la difusió i la 
preinscripció. MOLT IMPORTANT: la propera sessió 8 de maig s'ha de portar feta la preinscripció)

Idees per a la difusió:

- Una quar lla per alumne

- Un pòster din- a 5 (doble dina 4) per apuntar-se Per classe (2 llistes: bàsquet i flashmob)

- Una llista buida per a cada conseller/era per anotar les persones que s'apunten (2 llistes 
bàsquet i flashmob)

- També es poden apuntar per correu: consell.infants.parets@gmail.com

- Dues parts: bàsquet amb explicació i flashmob amb link del video

10h Preparació la trobada amb l'alcalde del dia 8 d'abril.
S'explica als consellers i conselleres la visita de l'alcalde (que es tornarà a les 12h en autocar) i es recorda
les actuacions que s'han portat a terme aquest any:

 Assistència a la festa Posa't la gorra de l'Afanoc

 Realització i entrega de les enquestes a la biblioteca de Can Butjosa

 Preparació de les bús es del Consell d'Infants i recepció dels missatges 

 Par cipació de dos consellers del Consell d'Infants de Parets en el CNIAC

 Preparació de l'acte de de portes obertes del Casal de Joves de Cal Jardiner

 Altres aspectes a comentar:

 Dificultat d'edats a Cal Jardiner

 Erugues (va sor r a les bús es)

10h 15' Visitar i conèixer l'espai de Cal Jardiner.
Es fa una visita molt ràpida de l'espai de Cal Jardiner

10h 20' Treball intern en dos grups sobre la intervenció a Cal Jardiner.
Es divideixen en els dos grups que van crear i es posen a treballar segons les accions determinades en la
sessió anterior. S'haurà de preveure la inclusió dels alumnes de 1r i 2n ESO.

Campionat de bàsquet han de pensar en els àrbitres i la taula. 
Flashmob han de pensar l'on, com i quan es començarà. 

Material: Fulls i bolígrafs

10h 30'  Arribada de l'alcalde

CONSELL D’INFANTS DE PARETS – Jornada portes obertes Cal Jardiner
16 maig 2015



Dissabte 16 de maig de 2015
Casal de Joves de Cal Jardiner
Horari: 15-20h
Assistents: Consellers i conselleres del Consell d'Infants de Parets, nois i noies de 5è, 6è i 1r ESO i les 
seves famílies,  Alcalde, Regidora d’Educació, tècnics d’educació i de joventut, col·laboradors, 
dinamitzador/es. 

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

- Donar a conèixer l'espai de Cal Jardiner als infants de 5è, 6è i 1r ESO i a les seves famílies.
- Realitzar el torneig de bàsquet que han organitzat els consellers i conselleres.
- Realitzar la flashmob que han  organitzat els consellers i conselleres.
-

TEMPORITZACIÓ:  

15 o 15,30h Trobada a Cal Jardiner amb els consellers i conselleres per tal de preparar l'espai. Repassar 
les funcions de cadascú i resoldre problemes o qües ons d'úl ma hora.
16h Inici del torneig de bàsquet 3x3
16h Inici del taller de maquillatge
17h Arribada de l'alcalde i regidora d'educació.
17,10h Recorregut de les instal·lacions amb l'alcalde i la regidora
17,30h Inici del DJ
18,30h Flashmob
18,40h Xocolatada
20h Fi de l'acte. Recollida de tot el material

LOGÍSTICA:

Inici de l'acte

 Encarregats del Consell d'Infants:

Torneig de bàsquet 3x3:

- Taula + 3 cadires (Cal Jardiner)

- Rellotge o cronometre (arbitres??)

- Paper i llapis (Consell d'infants)

- Reglament i lligueta dels par cipants (Consell d'infants)

- 2 Xiulets (arbitres??)

- 2 pilotes de bàsquet (Cal Jardiner)

- 6-10 petos (arbitres??)

- Arbitres:

- Membres de la taula: Carolina i dos consellers/eres

- Encarregats del Consell d'Infants: 

Taller de maquillatge:

 Taula + cadires (Cal Jardiner)

 Contacte amb l'associació i material (Cal Jardiner)

 Encarregats del Consell d'Infants: 

Arribada de l'alcalde i regidora d'educació.
- ??????

 Encarregats del Consell d'Infants:


Recorregut de les instal·lacions amb l'alcalde i la regidora



- ??????

 Encarregats del Consell d'Infants:

DJ

 Taula + cadires (Cal Jardiner)

 Equip de so (Cal Jardiner)

 Encarregats del Consell d'Infants: 

Flashmob

 còpia de la cançó (Consell d'Infants)

 Equip de so (Cal Jardiner)

 Gravació (Cal Jardiner)

 Encarregats del Consell d'Infants: 

Xocolatada

 Taula + cadires (Cal Jardiner)

 Empresa xocolata (Cal Jardiner)

 Gots (Empresa??)

 Melindros (Empresa??)

 Servei (Consell d'Infants)

 Encarregats del Consell d'Infants: 

Recollida de tot el material

 Recollida (Cal Jardiner + Consell d'Infants)

 Encarregats del Consell d'Infants: 

Esquema de la situació:

Plenari fi de curs 2014-2015
CONSELL D’INFANTS DE PARETS 



Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament de Parets
Dia: 3 de juny del 2015
Horari: 9-11h

ASSISTENTS: 
- Exc. Alcalde de Parets. 
- Sra. Regidora d’Educació. 
- Altres regidors dels consistori. 
- Tècnics de l’Àrea d’Educació de l’ajuntament.  
- Tècnics de l’Àrea de Comunicació de l’ajuntament. 
- Consellers i conselleres del Consell d’Infants de Parets. 
- Públic. 

DISPOSICIÓ: 
-Presidència de la taula: alcalde i regidora. A un costat, cadira buida amb un micròfon per als 
parlaments dels consellers portaveus.  
-Al voltant de la taula: 18 consellers/eres. 
-Primer línia del públic: altres regidors/eres, tècnics/ques de l’ajuntament. 
-Resta de cadires: públic assistent. 

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 

Treball intern:

- Preparació del ple posterior. Explicació als Consellers sobre què succeirà i preparació dels 
parlaments necessaris.  Comiat del curs.

Plenari:

- Retornar i explicar a l’alcalde de Parets i a la regidora d’Educació els encàrrecs que ha realitzat 
al llarg del curs el Consell d’Infants de Parets. 

- Reconeixement per part de l’alcalde de la feina realitza pels consellers i conselleres el curs 
2014-2015. 

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Treball intern 
Arribada dels consellers i conselleres a la Sala de Plens. Repàs dels discursos i darreres indicacions. 

9,45h: 5-10 minuts de descans per els consellers/eres.

9’50h: Obertura de la Sala de Plens al públic. 
10h: Arribada de l’alcalde i la regidora a la Sala de Plens. 

- Benvinguda als consellers i conselleres i al públic assistent per part de l’alcalde. 

- Parlament per part de la Regidora d'educació. ???????
10,20h: Presentació del treball realitzat a través d'un power point per part dels consellers i conselleres. 

Portaveu 1: Pe ta explicació 
Portaveu 2: Pe ta explicació 
Portaveu 3:   Pe ta explicació
Portaveu 4: 

10’40h:  Tancament de l’acte. Parlament de l’alcalde. 
10,50h: Fotografia de grup davant de l'ajuntament



ANNEX III: Power point final de curs. 












