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

5a sessió. 18 de febrer

El passat dijous 18 de febrer 
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. Benvinguda i solució de 

problemes de connectivitat. 
 Benvinguda dels nous consellers i conselleres de 5è
 Joc d’activació. 
 Priorització de violències que es volen reflectir al conte (posada en 

comú de la feina feta a classe)
 Votacions: quin tipus de narració us agradaria pel conte?
 Qui fa què? Dinàmica per d
 Resolució de dubtes i tasques per la propera reunió

Comiat 
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CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA 
DOSSIER PER LES 

febrer 2021 

18 de febrer va tenir lloc la reunió del Consell del mes de febrer
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.  
Benvinguda dels nous consellers i conselleres de 5è 
Joc d’activació.  
Priorització de violències que es volen reflectir al conte (posada en 
comú de la feina feta a classe) 
Votacions: quin tipus de narració us agradaria pel conte? 
Qui fa què? Dinàmica per distribuir tasques (si dona temps)
Resolució de dubtes i tasques per la propera reunió 

CONSELL D’INFANTS DE MONTCADA 

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

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

Priorització de violències que es volen reflectir al conte (posada en 

 
istribuir tasques (si dona temps) 



 

conse

 

 

La reunió va començar puntual 
nous Consellers/es de 5è, escollits democràticament a les seves aules durant el mes de febrer. 
Després de resoldre alguns dubtes i molts neguits, es va fer un joc per repassar noms: la pilota 
imaginària. Calia passar-se una pilota imaginària tot dient el nom de la persona a qui se li 
passava, que la recollia i la tornava a passar a algú altre. El joc va ser

 

De seguida es va donar pas al següent punt de l’ordre del dia: 
que s’havia fet a classe. Es va fer servir un Menti, i el resultat va quedar així:

 

Com es pot apreciar, les violències que més cal 
Montcada i Reixac són: 

 Violència racista 
 Violència masclista i de gènere
 Bullying i ciberbullying
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La reunió va començar puntual a les 18h com estava previst. Es va donar la benvinguda als 
, escollits democràticament a les seves aules durant el mes de febrer. 

de resoldre alguns dubtes i molts neguits, es va fer un joc per repassar noms: la pilota 
se una pilota imaginària tot dient el nom de la persona a qui se li 

passava, que la recollia i la tornava a passar a algú altre. El joc va servir per repassar els noms.

De seguida es va donar pas al següent punt de l’ordre del dia: posar en comú la priorització
que s’havia fet a classe. Es va fer servir un Menti, i el resultat va quedar així: 

les violències que més cal reflectir al conte segons els infants de 

masclista i de gènere 
Bullying i ciberbullying 

benvinguda als 
, escollits democràticament a les seves aules durant el mes de febrer. 

de resoldre alguns dubtes i molts neguits, es va fer un joc per repassar noms: la pilota 
se una pilota imaginària tot dient el nom de la persona a qui se li 

vir per repassar els noms. 

posar en comú la priorització 
 

 

al conte segons els infants de 
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Cal dir que aquesta dinàmica 
eines digitals amb soltesa i n’entenen el funcionament i
feina i estalvia molt de temps!

 

Decidits els temes a tractar en el conte, calia triar quin 
més, es va fer la votació amb Menti i el resultat v

Així, els tipus de narració triats són:

 Il·lustrat, tipus còmic o novel·la gràfica, o conte clàssic amb il·lustracions
 Vídeo, videoclip, TikTok
 Narració amb veu, tipus podcast, amb efectes de so, música...

 

Triats els temes i els formats del conte, es 
als Consellers/es que la regidoria de Cultura els ha convidat a participar dels 
Major. Caldrà doncs decidir què es pot fer, quan, etc. 
l’encàrrec en els propers dies. Els Consellers/es es van mostrar 
comptessin amb ells per l’organització d’actes de la Festa Major.
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Cal dir que aquesta dinàmica va funcionar molt bé. Els Consellers/es estan fent servir aqu
i n’entenen el funcionament i els objectius. A més, els facilita la 

i estalvia molt de temps!  

Decidits els temes a tractar en el conte, calia triar quin tipus de narració es volia fer. Un cop 
més, es va fer la votació amb Menti i el resultat va ser: 

Així, els tipus de narració triats són: 

, tipus còmic o novel·la gràfica, o conte clàssic amb il·lustracions
, TikTok... 

, tipus podcast, amb efectes de so, música... 

Triats els temes i els formats del conte, es va afegir un punt a l’ordre del dia: calia comunicar 
als Consellers/es que la regidoria de Cultura els ha convidat a participar dels actes de la Festa 

. Caldrà doncs decidir què es pot fer, quan, etc. Se’ls va transmetre que es concretaria 
en els propers dies. Els Consellers/es es van mostrar molt contents 

comptessin amb ells per l’organització d’actes de la Festa Major. 

. Els Consellers/es estan fent servir aquestes 
els facilita la 

es volia fer. Un cop 

 

, tipus còmic o novel·la gràfica, o conte clàssic amb il·lustracions 

va afegir un punt a l’ordre del dia: calia comunicar 
actes de la Festa 

Se’ls va transmetre que es concretaria 
 de que 
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No va donar temps de més, i l
per a la propera reunió i resoldre alguns dubtes que havien anat sorgint.

La propera reunió serà el 18 de 

TASQUES PER FER A L’ESCOLA (ACORDS)

Es va acordar: 

 Fer un resum de la reunió
o Hem decidit quines violències ha de 

 Racista
 de gènere
 bullying

o Hem decidit quin 
 il·lustrat
 un podcast
 un vídeo

o Ens han convidat a 
què farem, estem 

De moment és tot. A la propera reunió del mes de març es crearan comissions per tal de 
repartir la feina, i serà el moment de buscar ajudants a les classes que vulguin dibuixar, narrar, 
escriure, etc. 

 

Esperem que el curs s’estigui desenvolupant el millor possible, i restem a la vostra disposició 
per si necessiteu cap altra informació o a

dinamitzacio@descoberta.cat
whatsapp) 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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No va donar temps de més, i la sessió va finalitzar a les 19.15h, després d’acordar les tasques
unió i resoldre alguns dubtes que havien anat sorgint. 

18 de març, a les 18.00h per Zoom. 

TASQUES PER FER A L’ESCOLA (ACORDS) 

resum de la reunió als companys de classe: 
Hem decidit quines violències ha de reflectir el conte: 

acista 
de gènere 
bullying i ciberbullying 

quin tipus de narració volem: 
il·lustrat 
un podcast 
un vídeo. 

Ens han convidat a participar dels actes de la Festa Major. Encara no sabem 
què farem, estem esperant l’encàrrec de l’Ajuntament. 

De moment és tot. A la propera reunió del mes de març es crearan comissions per tal de 
i serà el moment de buscar ajudants a les classes que vulguin dibuixar, narrar, 

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!

d’acordar les tasques 

. Encara no sabem 

De moment és tot. A la propera reunió del mes de març es crearan comissions per tal de 
i serà el moment de buscar ajudants a les classes que vulguin dibuixar, narrar, 

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

(Israel, també 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ! 

 


