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CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA I REIXAC 

1a sessió. 8 d’octubre 2020

El passat dia 8 d’octubre va arrencar el Consell d’Infants d’enguany. Atípic i una mica 
però amb moltes ganes de retrobar
municipi ens ha encomanat. 

Aquest any des de l’equip de dinamització del Consell s’ha decidit no fer eleccions a 5è
el primer trimestre de curs. El motiu és que es vol donar l’oportunitat als alumnes que l’any 
passat cursaven 6è d’acabar el seu cicle al Consell, ja que el curs passat es va haver de 
suspendre l’activitat del Consell de manera sobtada. La composició doncs del Consell enguany 
serà dels alumnes que enguany cursen 6è i els consellers/es de 
continuar amb el càrrec. 

Aquesta composició serà, com a mínim, durant el primer trimestre. Passat Nadal es 
replantejarà en funció de com estigui funcionant el Consell i de la sit
mantindrem informats/des. 

Actualment el Consell compta amb 18 integrants, a falta de confirmació d’alguns consellers, i a 
la primera reunió en van assistir 8. La r

La tasca que s’ha plantejat pel 

 Fer un bon retrobament
 Preparar la festa de celebració de la 

dissabte 21 de novembre pel matí.

Així, l’ordre del dia proposat va ser el següent:

ORDRE DEL DIA 8/10/2020 
 
17.30h Arribada consellers i firmes. Aprovació ordre del dia i proposta de jocs.
17.45h: Jocs: ocupar l’espai, ordenar
consellers. 
18.00h: Dinàmica emocional: intentarem identificar l’estat d’ànim dels participants al començar la 
sessió. 

 S’exposaran unes imatges suggerents que conviden a la imaginació (cartes Dixit) i es 
demanarà als participants que en triïn dues que creguin que 
d’ànim actual. 

 Posteriorment es farà un núvol de paraules amb l’ajuda de l’eina 
participant podrà dir tres paraules que defineixin el seu estat d’ànim.

 El núvol es projectarà a la pantalla i es farà la pregunta
resultat?” “Com us ha fet sentir fer aquesta dinàmica?” “Què podem fer per millorar o 
mantenir el nostre estat d’ànim?”
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CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA I REIXAC - DOSSIER PER LES ESCOLES 

1a sessió. 8 d’octubre 2020.  

va arrencar el Consell d’Infants d’enguany. Atípic i una mica 
però amb moltes ganes de retrobar-nos i fer la feina de representació que la resta d’infants del 

 

Aquest any des de l’equip de dinamització del Consell s’ha decidit no fer eleccions a 5è
El motiu és que es vol donar l’oportunitat als alumnes que l’any 

passat cursaven 6è d’acabar el seu cicle al Consell, ja que el curs passat es va haver de 
suspendre l’activitat del Consell de manera sobtada. La composició doncs del Consell enguany 

ls alumnes que enguany cursen 6è i els consellers/es de 1r ESO que han volgut 

Aquesta composició serà, com a mínim, durant el primer trimestre. Passat Nadal es 
replantejarà en funció de com estigui funcionant el Consell i de la situació sanitària. Us 

 

Actualment el Consell compta amb 18 integrants, a falta de confirmació d’alguns consellers, i a 
la primera reunió en van assistir 8. La resta va excusar la seva assistència. 

La tasca que s’ha plantejat pel Consell durant aquest primer trimestre és senzilla:

retrobament i atendre les necessitats emocionals dels infants
Preparar la festa de celebració de la diada dels Drets dels Infants que tindrà lloc el 
dissabte 21 de novembre pel matí. 

dre del dia proposat va ser el següent: 

 

17.30h Arribada consellers i firmes. Aprovació ordre del dia i proposta de jocs. 
17.45h: Jocs: ocupar l’espai, ordenar-se alfabèticament, matar conills, jocs proposats pels 

: Dinàmica emocional: intentarem identificar l’estat d’ànim dels participants al començar la 

S’exposaran unes imatges suggerents que conviden a la imaginació (cartes Dixit) i es 
demanarà als participants que en triïn dues que creguin que exemplifiquen el seu estat 

Posteriorment es farà un núvol de paraules amb l’ajuda de l’eina menti.com
participant podrà dir tres paraules que defineixin el seu estat d’ànim. 
El núvol es projectarà a la pantalla i es farà la pregunta genèrica: “Què us sembla el 
resultat?” “Com us ha fet sentir fer aquesta dinàmica?” “Què podem fer per millorar o 
mantenir el nostre estat d’ànim?” 
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DOSSIER PER LES ESCOLES  
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 Obertura de torn de paraula per si algú vol afegir alguna cosa.
 Prendrem nota de les aportacions dels parti

així com el núvol. 
18.30h: Diada Drets del Infants: dinàmica pluja d’idees.

 En petit grup (4 grups aproximadament) es demanarà als consellers que pensin idees per 
la Diada dels Drets dels Infants. Es recordarà 
pluja d’idees: suspensió del judici, tot val, límit de temps.

 Les idees es recolliran en un padlet. Es pot comptar amb els mòbils dels infants per a que 
siguin autònoms i aprenguin a fer servir l’eina.

 Es visualitzarà el padlet i, amb consens, s’agruparan les idees i s’organitzaran per temes, 
descartant aquelles idees no realitzables de manera consensuada.
Es crearà un pdf del resultat del padlet per fer arribar a les escoles.

19.15h: Posada en comú pluja d’idees 
19.30h: Comiat i cloenda. 
 

 

La sessió va començar, com sempre, fent un joc. Es va optar per un joc de moviment que es 
pot fer en interior i que es pot fer deixant distàncies de seguretat: el joc d’ocupar l’espai. Va 
anar molt bé per trencar el gel i per activar les ganes de treballar.

Posteriorment es va fer la primera dinàmica proposada: es va mostrar als participants unes 
cartes amb imatges provocadores
representessin el seu estat d’ànim en aquell moment. Després, amb l’ajuda de l’eina 
menti.com i dels dispositius dels participants es va fer un núvol de paraules a partir de la 
pregunta “Com us sentiu avui?”

La dinàmica va agradar, tant pel contingut com per la forma, i tothom va estar d’acord en que 
els havia fet il·lusió fer servir els mòbils per treballar.
malgrat tot, els consellers i conselleres encaren el curs amb optimisme i amb ganes de seguir 
ajudant a millorar el municipi.
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Obertura de torn de paraula per si algú vol afegir alguna cosa. 
Prendrem nota de les aportacions dels participants i ho inclourem a l’acta de la reunió, 

18.30h: Diada Drets del Infants: dinàmica pluja d’idees. 
En petit grup (4 grups aproximadament) es demanarà als consellers que pensin idees per 
la Diada dels Drets dels Infants. Es recordarà als infants les regles bàsiques per fer una 
pluja d’idees: suspensió del judici, tot val, límit de temps. 
Les idees es recolliran en un padlet. Es pot comptar amb els mòbils dels infants per a que 
siguin autònoms i aprenguin a fer servir l’eina. 

tzarà el padlet i, amb consens, s’agruparan les idees i s’organitzaran per temes, 
descartant aquelles idees no realitzables de manera consensuada. 
Es crearà un pdf del resultat del padlet per fer arribar a les escoles. 

19.15h: Posada en comú pluja d’idees i tasques per la següent reunió. 

La sessió va començar, com sempre, fent un joc. Es va optar per un joc de moviment que es 
pot fer en interior i que es pot fer deixant distàncies de seguretat: el joc d’ocupar l’espai. Va 

molt bé per trencar el gel i per activar les ganes de treballar. 

Posteriorment es va fer la primera dinàmica proposada: es va mostrar als participants unes 
cartes amb imatges provocadores (Dixit) i se’ls va proposar que en triessin una o dues que 

essin el seu estat d’ànim en aquell moment. Després, amb l’ajuda de l’eina 
menti.com i dels dispositius dels participants es va fer un núvol de paraules a partir de la 

“Com us sentiu avui?”. Es mostra el resultat: 

pel contingut com per la forma, i tothom va estar d’acord en que 
els havia fet il·lusió fer servir els mòbils per treballar. També va servir per constatar que, 
malgrat tot, els consellers i conselleres encaren el curs amb optimisme i amb ganes de seguir 

udant a millorar el municipi. 
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cipants i ho inclourem a l’acta de la reunió, 

En petit grup (4 grups aproximadament) es demanarà als consellers que pensin idees per 
als infants les regles bàsiques per fer una 

Les idees es recolliran en un padlet. Es pot comptar amb els mòbils dels infants per a que 

tzarà el padlet i, amb consens, s’agruparan les idees i s’organitzaran per temes, 

La sessió va començar, com sempre, fent un joc. Es va optar per un joc de moviment que es 
pot fer en interior i que es pot fer deixant distàncies de seguretat: el joc d’ocupar l’espai. Va 

Posteriorment es va fer la primera dinàmica proposada: es va mostrar als participants unes 
i se’ls va proposar que en triessin una o dues que 

essin el seu estat d’ànim en aquell moment. Després, amb l’ajuda de l’eina 
menti.com i dels dispositius dels participants es va fer un núvol de paraules a partir de la 

 

pel contingut com per la forma, i tothom va estar d’acord en que 
També va servir per constatar que, 

malgrat tot, els consellers i conselleres encaren el curs amb optimisme i amb ganes de seguir 
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Després de fer la reflexió conjunta dels resultats de la dinàmica, es va fer la segona dinàmica 
prevista: pluja d’idees per organitzar la festa de celebració de la diada dels Drets dels Infants.

Enguany la festa es celebrarà a
municipi/turisme/llocs-dinteres/parc
controlar aforament i distàncies.

Aquesta vegada es va utilitzar un padlet per recollir les propostes i votar
resultat del padlet: 

 

Les propostes més votades van ser:

 Organitzar un Scaperoom
vulgui participar. 

 Espectacle de màgia. 

Així, es treballaran aquestes dues propostes un cop se n’hagi valorat la viabilitat per part dels 
tècnics/ques. 

Tasques pel mes que ve:

De cara a la propera reunió, els consellers i conselleres haurien de:

 Informar a la resta de companys/es de les decisions preses durant la reunió 
(scaperoom + espectacle de màgia per la festa)

 Fer difusió de la festa a l’escola i al barri
una comissió de difusió de la festa.

 Fer un petit sondeig entre els companys/es per saber a qui li agradaria participar de 
l’scaperoom. 
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Després de fer la reflexió conjunta dels resultats de la dinàmica, es va fer la segona dinàmica 
prevista: pluja d’idees per organitzar la festa de celebració de la diada dels Drets dels Infants.

Enguany la festa es celebrarà al Parc de l’Antiga Cerveseria (https://www.montcada.cat/el
dinteres/parc-antiga-cerveseria.html), ja que és més adient per 

r aforament i distàncies. 

Aquesta vegada es va utilitzar un padlet per recollir les propostes i votar-les. Es mostra el 

Les propostes més votades van ser: 

Scaperoom sobre els drets dels infants, adreçat a tota la ciutad

 

aran aquestes dues propostes un cop se n’hagi valorat la viabilitat per part dels 

Tasques pel mes que ve: 

cara a la propera reunió, els consellers i conselleres haurien de: 

nformar a la resta de companys/es de les decisions preses durant la reunió 
(scaperoom + espectacle de màgia per la festa) 
Fer difusió de la festa a l’escola i al barri. Poden crear amb els companys/es de classe 
una comissió de difusió de la festa. 

entre els companys/es per saber a qui li agradaria participar de 

https://consellinfantsmontcada.wordpress.com/ 

Després de fer la reflexió conjunta dels resultats de la dinàmica, es va fer la segona dinàmica 
prevista: pluja d’idees per organitzar la festa de celebració de la diada dels Drets dels Infants. 

https://www.montcada.cat/el-
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les. Es mostra el 
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aran aquestes dues propostes un cop se n’hagi valorat la viabilitat per part dels 

nformar a la resta de companys/es de les decisions preses durant la reunió 

. Poden crear amb els companys/es de classe 

entre els companys/es per saber a qui li agradaria participar de 
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Informació de la festa: 

 

Com veieu, aquest primer mes la feina és senzilla. Esperem que la 
participar i a fer una bona difusió de la festa. Com més serem més riurem!

I sense temps per més, es va donar la reunió per tancada.

 

 QUÈ? El Consell d’Infants organitz
Infants. Es proposa fer un 

QUI? Tota la ciutadania d’entre 0 i 999 anys està convidada a la festa

QUAN? El dia 21 de novembre 

ON? Parc de l’Antiga Cerveseria (
municipi/turisme/llocs

Consell d’infants Montcada i Reixac: https://consellinfantsmontcada.wordpress.com/

Com veieu, aquest primer mes la feina és senzilla. Esperem que la vostra classe s’animi a 
participar i a fer una bona difusió de la festa. Com més serem més riurem! 

I sense temps per més, es va donar la reunió per tancada. 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

El Consell d’Infants organitza activitats per celebrar la diada dels Drets dels 
. Es proposa fer un Scaperoom per tothom  i un espectacle de màgia

Tota la ciutadania d’entre 0 i 999 anys està convidada a la festa

El dia 21 de novembre pel matí. 

Parc de l’Antiga Cerveseria (https://www.montcada.cat/el-
municipi/turisme/llocs-dinteres/parc-antiga-cerveseria.html) 
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vostra classe s’animi a 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 

per celebrar la diada dels Drets dels 
espectacle de màgia. 

Tota la ciutadania d’entre 0 i 999 anys està convidada a la festa 

 


