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CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA 
I REIXAC - DOSSIER PER LES 
ESCOLES  

4a sessió. 21 de gener

El passat dijous 21 de gener 
restriccions a causa de la pandèmia la sessió es va portar a terme online, a través de l’aplicació 
Zoom. 

 
L’ordre del dia proposat era el següent:

 
 Arribada/connexió dels Consellers/es. 

problemes de connectivitat. 
 Joc d’activació
 Encàrrec de l’ajuntament
 Debat guiat

 Quines violències coneixem?
 Quines viuen els infants de Montcada i Reixac?
 Quin tipus de violència volem reflectir al conte?

 Tasca a la classe: 
Consell d’Infants Montcada i Reixac 

consellinfantsmontcada.wordpress.com 
mpinuelo@montcada.org 

679135100 

CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA 
DOSSIER PER LES 

4a sessió. 21 de gener 2021 

21 de gener va tenir lloc la primera reunió del Consell de l’any
restriccions a causa de la pandèmia la sessió es va portar a terme online, a través de l’aplicació 

L’ordre del dia proposat era el següent: 

Arribada/connexió dels Consellers/es. Benvinguda i solució de 
problemes de connectivitat.  

d’activació: Sopa de lletres del Consell 
Encàrrec de l’ajuntament: elaborar un conte sobre la no-violència
Debat guiat: 

Quines violències coneixem? 
Quines viuen els infants de Montcada i Reixac? 
Quin tipus de violència volem reflectir al conte? 
a classe:  

CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA 

del Consell de l’any. Degut a  les 
restriccions a causa de la pandèmia la sessió es va portar a terme online, a través de l’aplicació 

i solució de 

violència.  
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 Votacions:
conte?

 A qui li 
redacció/il·lustració/ideació del conte?

 Torn de preguntes.
 Comiat. 

 
 

A la reunió van assistir, a més de les dinamitzadores 

 Lucia 
 Núria 
 Madeline 
 Martí 
 Sara 
 Oriol 

Mentre s’esperava a que tots els Consellers/es es connectessin, es va proposar 
lletres del Consell. La majoria, dinamitzadores incloses, van coincidir en que era molt difícil, ja 
que no apareixien pistes ni les paraules que calia trobar:

Us proposem tornar-ho a provar, aquesta vegada amb pistes:
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Votacions: quina violència creieu que ha de reflectir el 
conte? 
A qui li agradaria col·laborar en la 
redacció/il·lustració/ideació del conte? 

Torn de preguntes. 

, a més de les dinamitzadores Mònyka, Laia i Irra : 

 Laura 
 Arnau 
 Omar 
 María 
 Joan 
 Yoseba 

Mentre s’esperava a que tots els Consellers/es es connectessin, es va proposar 
La majoria, dinamitzadores incloses, van coincidir en que era molt difícil, ja 

que no apareixien pistes ni les paraules que calia trobar: 

ho a provar, aquesta vegada amb pistes: 

quina violència creieu que ha de reflectir el 

Mentre s’esperava a que tots els Consellers/es es connectessin, es va proposar una sopa de 
La majoria, dinamitzadores incloses, van coincidir en que era molt difícil, ja 
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Quan tothom va haver arribat, es va abordar el primer punt de l’ordre del dia: 
proposada pel Consell en relació a l’encàrrec de l’Ajuntament. Es va recordar als participants 
que el curs passat es va fer una 
propostes per tractar el tema de les 

Una de les propostes que més va agradar va ser la d’editar un 
realitzat entre els membres del Consell. Es va recuperar la proposta i es va votar si es reprenia 
el projecte o no, resultant en una 
conte. 

Així, es va passar al següent punt de l’ordre del dia. Es va proposar un 
unes preguntes per tal de concretar:

Si us ho estimeu més, 
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Quan tothom va haver arribat, es va abordar el primer punt de l’ordre del dia: 
proposada pel Consell en relació a l’encàrrec de l’Ajuntament. Es va recordar als participants 

el curs passat es va fer una dinàmica de diagnosi, a partir de la qual van sorgir algunes 
propostes per tractar el tema de les violències. 

Una de les propostes que més va agradar va ser la d’editar un conte sobre la no
del Consell. Es va recuperar la proposta i es va votar si es reprenia 

el projecte o no, resultant en una majoria absoluta a favor de reprendre el projecte de fer un 

Així, es va passar al següent punt de l’ordre del dia. Es va proposar un debat guia
concretar: 

Si us ho estimeu més, podeu participar en el repte online: 

 Entreu a game.educaplay.com 

 Utilitzeu el codi 138035 

 

Quan tothom va haver arribat, es va abordar el primer punt de l’ordre del dia: concretar l’acció 
proposada pel Consell en relació a l’encàrrec de l’Ajuntament. Es va recordar als participants 

, a partir de la qual van sorgir algunes 

conte sobre la no-violència 
del Consell. Es va recuperar la proposta i es va votar si es reprenia 

de reprendre el projecte de fer un 

debat guiat entorn a 
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 quins tipus de violència coneixen els infants
 quins tipus de violència voldrien

L’equip dinamitzador va recollir les aportacions dels Consellers/es en un Jamboard que va 
quedar així: 

 

Es va dedicar pràcticament la totalitat del temps 
temes molt interessants i aportacions que ja apunten en la línia que hauria de seguir el 
projecte del Consell d’enguany.
reflectir al conte 

Del resultat del debat es desprèn que els tipus de violència que coneixen i/o presencien els 
infants són: 

 Violència física, entesa com a agressions a persones o materials, mobles, etc.
 Violència emocional, com aquella 

control, la gelosia, etc.
 Violència verbal, entesa com a insults i males paraules, així com a la manera habitual 

que tenen els infants de tractar
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quins tipus de violència coneixen els infants 
quins tipus de violència voldrien reflectir al conte 

dinamitzador va recollir les aportacions dels Consellers/es en un Jamboard que va 

Es va dedicar pràcticament la totalitat del temps restant a aquest debat, ja que van sortir 
molt interessants i aportacions que ja apunten en la línia que hauria de seguir el 

projecte del Consell d’enguany. No va donar temps a prioritzar quines violències

Del resultat del debat es desprèn que els tipus de violència que coneixen i/o presencien els 

, entesa com a agressions a persones o materials, mobles, etc.
, com aquella derivada de persones o relacions tòxiques, el 

control, la gelosia, etc. 
, entesa com a insults i males paraules, així com a la manera habitual 

que tenen els infants de tractar-se entre ells quan sorgeix algun conflicte.

dinamitzador va recollir les aportacions dels Consellers/es en un Jamboard que va 

t debat, ja que van sortir 
molt interessants i aportacions que ja apunten en la línia que hauria de seguir el 

ncies volien 

Del resultat del debat es desprèn que els tipus de violència que coneixen i/o presencien els 

, entesa com a agressions a persones o materials, mobles, etc. 
derivada de persones o relacions tòxiques, el 

, entesa com a insults i males paraules, així com a la manera habitual 
se entre ells quan sorgeix algun conflicte. 
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 Violència masclista o de gènere
dones pel sol fet de ser

 Violència racista, entesa com a aquella que pateixen les persones que no són blanques 
pel simple fet de no pertànyer a aquesta ètnia.

 Bullying i ciber-bullying
l’escola, al carrer o a les xarxes socials.

 

Durant el debat es va fer palès que totes aquestes 
violències sovint 
només se’n pateix una sinó diverses alhora.

 

La sessió va finalitzar a les 19.15h, després 
resoldre alguns dubtes que havien anat sorgint.

La propera reunió serà el 18 de febrer

TASQUES PER FER A L’ESCOLA (ACORDS)
Es va acordar: 

 Reproduir el debat a l’aula
va anar el debat a la reunió del Consell, i recollir les aportacions dels companys/es (uns 
20’) 

 Prioritzar quins tipus de violència
numerada, en el número 1 la que creuen que més s’ha de reflectir al conte (es poden 
afegir aquelles violències que hagin sortit al debat i no estiguin a la llista). Ho podeu 
fer: 

 amb un debat en petits grups
amb la resta de grups (aquesta opció és més llarga)

 per votacions
s’ordenen els resultats per número de vots obtinguts (més àgil)
gomets per fer les votacions.

 Recollir voluntaris/es
ballarins, cantants... tothom ha de tenir lloc en aquest projecte, 
les seves capacitats! 

Adjuntem una taula per recollir les dades.
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o de gènere, entesa com aquella violència exercida contra les 
dones pel sol fet de ser-ho. 

, entesa com a aquella que pateixen les persones que no són blanques 
pel simple fet de no pertànyer a aquesta ètnia. 

bullying, entesa com l’assetjament constant i repetitiu, ja sigui a 
l’escola, al carrer o a les xarxes socials. 

Durant el debat es va fer palès que totes aquestes 
violències sovint van relacionades, de manera que no 
només se’n pateix una sinó diverses alhora. 

ó va finalitzar a les 19.15h, després d’acordar les tasques per la propera reunió i 
resoldre alguns dubtes que havien anat sorgint. 

18 de febrer, a les 18.00h per Zoom. 

TASQUES PER FER A L’ESCOLA (ACORDS) 

el debat a l’aula. Els Consellers/es poden fer una petita introducció de com 
va anar el debat a la reunió del Consell, i recollir les aportacions dels companys/es (uns 

Prioritzar quins tipus de violència voldrien reflectir al conte. Es tracta de fer u
numerada, en el número 1 la que creuen que més s’ha de reflectir al conte (es poden 
afegir aquelles violències que hagin sortit al debat i no estiguin a la llista). Ho podeu 

amb un debat en petits grups, buscant el consens i després posant
amb la resta de grups (aquesta opció és més llarga) 
per votacions, cada participant pot tenir, per exemple, 3 vots, i després 
s’ordenen els resultats per número de vots obtinguts (més àgil)
gomets per fer les votacions. 
voluntaris/es per fer el conte: il·lustradors, redactores, compositores, 

ballarins, cantants... tothom ha de tenir lloc en aquest projecte, siguin quines siguin 
 

Adjuntem una taula per recollir les dades. 

, entesa com aquella violència exercida contra les 

, entesa com a aquella que pateixen les persones que no són blanques 

sa com l’assetjament constant i repetitiu, ja sigui a 

, de manera que no 

per la propera reunió i 

. Els Consellers/es poden fer una petita introducció de com 
va anar el debat a la reunió del Consell, i recollir les aportacions dels companys/es (uns 

. Es tracta de fer una llista 
numerada, en el número 1 la que creuen que més s’ha de reflectir al conte (es poden 
afegir aquelles violències que hagin sortit al debat i no estiguin a la llista). Ho podeu 

, buscant el consens i després posant-ho en comú 

, cada participant pot tenir, per exemple, 3 vots, i després 
s’ordenen els resultats per número de vots obtinguts (més àgil). Poder utilitzar 

per fer el conte: il·lustradors, redactores, compositores, 
siguin quines siguin 
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És molt important remarcar que
d’importants, i totes ens preocupen per igual. No busquem la que creiem 
que és més greu, sinó quines violències hauria de reflectir el conte. Per 
això proposem fer una llista, ja que idealment totes haurien de tenir 
cabuda al conte. 

 

Esperem que el curs s’estigui desenvolupant el millor possible, i restem a la vostra disposició 
per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu trobar al correu 

dinamitzacio@descoberta.cat
whatsapp) 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

Quines violències creu la teva classe que hauria de tractar el conte? Ordeneu

Violència física          Violència emocional            Violència verbal                 Violència racista                  
Bullying i ciberbullying                           Violència masclista o de gènere

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

8.  

9. 

10. 
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És molt important remarcar que totes aquestes violències són igual 
d’importants, i totes ens preocupen per igual. No busquem la que creiem 
que és més greu, sinó quines violències hauria de reflectir el conte. Per 
això proposem fer una llista, ja que idealment totes haurien de tenir 

Esperem que el curs s’estigui desenvolupant el millor possible, i restem a la vostra disposició 
per si necessiteu cap altra informació o ajuda. Ens podreu trobar al correu 

dinamitzacio@descoberta.cat i al telèfon 679 135 100 (Israel, també 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

Quines violències creu la teva classe que hauria de tractar el conte? Ordeneu

Violència física          Violència emocional            Violència verbal                 Violència racista                  
Bullying i ciberbullying                           Violència masclista o de gènere 

totes aquestes violències són igual 
d’importants, i totes ens preocupen per igual. No busquem la que creiem 
que és més greu, sinó quines violències hauria de reflectir el conte. Per 
això proposem fer una llista, ja que idealment totes haurien de tenir 

Esperem que el curs s’estigui desenvolupant el millor possible, i restem a la vostra disposició 

(Israel, també 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 

 

Quines violències creu la teva classe que hauria de tractar el conte? Ordeneu-les per prioritat: 

Violència física          Violència emocional            Violència verbal                 Violència racista                  


