
CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Gener 2016

Sessió del 28 de gener de 2016
Escola Vila Parietes
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Llegir els missatges de la bústia
- Llegir la proposta d'enquesta per als companys i acabar-la d'elaborar
- Realitzar una dinàmica de cohesió per unir al grup

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. A mesura que van arribant se'ls dóna un paper petit amb un 
número. Hi ha 19 números, tants com consellers. 

9h 5’ Dinàmica
Abans de seure s'explica que cada cadira té un número enganxat al darrere però tapat, els números de 
les cadires estan barrejats. Els consellers/eres han de buscar la cadira que té el seu número i seure al lloc 
que li correspongui. Un cop assegut s'ha de presentar als companys que té al costat.

9h 10' Elecció del secretari/moderador.

Es pregunta a qui li agradaria ser el moderador en aquesta sessió. Si hi ha diversos voluntaris, per sorteig 
s'escull un.

Material: 

9h 15’ Benvinguda i recordatori de la dinàmica de funcionament del consell. 
Els consellers/eres apunten a la llibreta  la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia. 
Dinamitzat pel secretari. 
Es pregunta quins temes creuen que s'haurien de tractar i quin pot ser l'ordre del dia, per exemple: com 
podem preguntar als companys sobre les propostes de la festa major (enquesta), ...
La dinamitzadora recull les autoritzacions que falten i dóna als consellers/eres els fulls de dades que no 
s'han entregat perquè els omplin

Material:  Carpetes i llibretes dels consellers/eres.  Llista de consellers.  Fulls de dades als 6 
consellers/eres que no els han entregat.

9h 20’  Lectura dels missatges de les bústies
Es llegeixen els  missatges de les bústies que han portat els conselleres i conselleres. Es comenten i es 
classifiquen segons la seva importància. 

Material: Missatges de les bústies.

9h 30' Lectura i elaboració de l'enquesta per la festa major
Amb tot el grup junt es llegeix a l'ordinador l'esbos d'enquesta per passar als companys. 
9h 35' Individualment els consellers/eres pensen propostes o canvis per incorporar-hi. 
9h 40' Es fan petits grups de 3-4 consellers/eres i comenten les possibles propostes.
9h 50' Finalment, amb tot el grup junt es comenten i es consensua el text final de l'enquesta.

Material: Ordinador per visualitzar l'enquesta i realitzar-hi els canvis.



10h Dinàmica de grup: “Prendre forma de...”

Es divideix el grup en tres petits grups de sis membres cadascun. Els grups es posen mirant-se i un dels  
grups comença dient la forma que han de realitzar els altres grups, per exemple, elefant, dromedari,  
font, gratacels, etc. Posteriorment és un altre grup qui indica la forma que han de prendre els companys  
i  així  successivament.  Les  formes  s'han  de  fer  amb  tots  els  components  del  grup  i  no de  manera 
individual.

Material: 

10h 25'  Repassar què hem fet a la sessió. 
El moderador fa el tancament de la sessió.  Entre tots es recorda què s'ha fet durant la sessió i es va 
anotant a la llibreta. També s'anoten les feines a fer:

− Quan tinguin les enquestes passar-les i explicar-les als companys.
− Si és possible, reflexionar amb els companys de classe sobre la festa major.

Resum de la sessió:

La sessió ha començat puntualment i després d'escollir el secretari/moderador i anotar l'ordre del dia,  
s'ha passat a llegir els missatges de les bústies. El secretari ha decidit repartir els missatges de les bústies 
entre els consellers/eres i s'ha vist que la majoria eren ja propostes per la festa major i per el parc  
central. Així que cada conseller ha anotat a la pissarra la proposta que tenia el seu missatge i quan han 
estat tots els consellers/eres els han anat comentant un per un per decidir si era viable i l'anotaven a  
l'enquesta per passar als companys o no. Les propostes viables les anava anotant a l'ordinador una  
consellera voluntària. Donat que en l'activitat de la lectura de la bústia ja s'ha començat a elaborar  
l'enquesta, aquesta segona part s'ha fet diferent de com estava prevista amb tot el grup junt ja que ja  
l'estaven treballant així.

Donat  que tota  aquesta  primera part  ha durat  més  del  previst,  ja  no hi  ha  hagut  temps de fer  la 
dinàmica de grup i en el seu lloc hem realitzat cinc minuts de descans perquè s'interrelacionessin els 
consellers/eres abans de tancar la sessió.

Deures:

L'enquesta que van acabar d'elaborar els consellers/eres en la passada sessió la portarem impresa als  
centres  durant  la  setmana vinent  per  tal  que els  consellers/eres  les  reparteixin  als  seus companys  
d'escola.  En  el  mateix  sobre posarem la  data  en la  qual  els  consellers  han de portar  recollides  les  
enquestes omplertes. Questa és una tasca per als consellers/eres.

Les escoles aquest mes, si els fos possible podrien dedicar una estona a pensar i reflexionar sobre la  
festa major, per tal de dinamitzar la participació i que les respostes fossin una mica més elaborades. En  
les enquestes hi ha un apartat de reflexió amb unes preguntes que podrien servir de guia.

Us adjuntem:

La setmana de l'1 al 5 de febrer us enviarem per correu electrònic i repartirem als centres les enquestes  
elaborades per els consellers/eres per repartir als companys/es d'escola.


