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ACTA DE LA 2ª SESSIÓ DEL CONSELL D’INFANTS D’ARENYS DE MAR 2020-2021 

Dimecres 20 de gener de 2021 

Sessió telemàtica (17:30h a 19h) 

 

 

Assistents. 

 

▪ Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 18 

▪ Ajuntament i equip tècnic: Míriam Puig (Regidora d'Infància i joventut i Festes), Laia Martín 

(Regidora de Participació), Pilar Pelegrí (Tècnica d'Educació), Helena Saurí (Tècnica de 

Joventut) i Laura Espinasa (Tècnica de Participació). 

▪ Dinamitzador: Joel Muñoz i Pol Casals (CIVIS) 

 

 

Benvinguda.  

La sessió va començar un cop els Consellers i Conselleres van connectar-se a la plataforma de 

videoconferències Zoom. Seguidament, vam donar la benvinguda a totes les persones assistents 

i vam presentar, ràpidament, al nou membre de l’equip de dinamització. 

 

Activitat 1. Joc d’inici: Kahoot! 

Un cop feta la part més introductòria de la sessió, i per tal de trencar el gel abans de posar fil a 

l’agulla, vam jugar a un Kahoot!. Per tal de facilitar als Consellers i Conselleres l’accés al joc, vam 

presentar en pantalla els passos a seguir per entrar al Kahoot! i els vam explicar un per un. En el 

moment en què es va confirmar l’entrada de tots els Consellers i Conselleres al joc, vam detallar 

que aquest Kahoot! està basat en 12 preguntes sobre cultura general d’Arenys de Mar, que 

només hi ha opció una correcta d’entre les quatre que es presenten, que el temps màxim per 

respondre a cada pregunta són 20 segons, que el guanyador serà aquell Conseller o Consellera 

que hagi encertat més preguntes en menys temps i que això tan sols és un joc per passar-ho bé 

abans d’entrar en matèria. A sota, podeu veure l’exemple d’una de les preguntes del Kahoot! 

amb les seves opcions. 
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Malgrat un problema amb la línia d’Internet per part d’un dels dinamitzadors, que va comportar 

la invalidesa del codi d’accés proporcionat als Consellers i Conselleres, com també la 

desconnexió  d’una de les Conselleres quan només quedaven 5 preguntes per acabar, el joc es 

va poder realitzar amb cert dinamisme. Els Consellers i Conselleres van encertar moltes 

preguntes i s’ho van passar bé, tal i com van manifestar alguns infants un cop finalitzat el 

Kahoot!. El conseller Eneko, amb 8854 punts, es va convertir en el guanyador d’aquest joc. A 

continuació, veureu una imatge amb el resultat dels finalistes. 

 

 

 

Activitat 2. Fotografia de la 2ª sessió del Consell d’Infants amb els Consellers i Conselleres. 

Seguidament, quan ja passaven un quants minuts de les 18h, vam fer, a través de l’opció de 

captura de pantalla, una fotografia amb tots els Consellers i Conselleres assistents. Ja que encara 

ens falten per rebre algunes autoritzacions, vam demanar als infants que es posessin una 

mascareta per sortir la foto. Observareu, tot seguit, la instantània realitzada. 
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Activitat 3. Repartir els càrrecs del Consell d’Infants. 

Després d’haver feta la fotografia, vam donar pas a la següent activitat, la qual consistia en la 

distribució dels 5 càrrecs a realitzar entre els Consellers i Conselleres durant aquesta edició del 

Consell. Primer, vam explicar cada càrrec, així com les tasques a desenvolupar des de cadascun 

d’aquests. Els càrrecs que es proposen són els següents: 

1. Comunicació: fer notes de premsa, escriure notícies... 

2. Portaveu: explicar què fa el Consell a la ràdio, debatre sobre el tema a treballar en el 

Consell amb altres persones i representar el Consell d’Infants en activitats i espais de la 

vila. 

3. Moderador/a: donar el torn de paraula als companys/es durant el debat, demanar 

silenci i ajudar al bon funcionament de la sessió. 

4. Secretari/a: passar llista, escriure l’acta i avaluar la sessió. 

5. Inventor/a de jocs: plantejar i dinamitzar un joc a cada trobada, fer cohesió de grup i 

anotar de què tracta el joc a realitzar. 

Tot seguit, vam informar als infants que cada càrrec l’ocuparan 4 Consellers i Conselleres, a 

excepció de 2 en què n’hi hauran 5, per tal que tothom n’acabi tenint. A més, vam explicar que 

cada infant durà el seu càrrec durant 3 mesos i que, per raons d’experiència, els Consellers i 

Conselleres de 6è seran els que ocuparan aquests càrrecs durant els 3 primers mesos. Així 
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mateix, els vam indicar que els suplents hauran de responsabilitzar-se del càrrec d’aquell 

Conseller o Consellera al qual han hagut de substituir.  

Un cop aclarit tots els dubtes que alguns infants plantejaven sobre aquesta qüestió, vam 

procedir, segons la preferència de cadascú, al repartiment dels càrrecs. En aquest punt de la 

sessió, es va produir una gran demanda per ocupar el càrrec de portaveu, de tal manera que 

vam haver d’improvisar un sorteig. Llavors, els dinamitzadors vam pensar en un número de l’1 

al 7, el 5 en aquest cas, i aquell Conseller o Consellera que va dir el 5 va haver de triar un altre 

càrrec que no fos el de portaveu. Els càrrecs van quedar distribuïts entre els Consellers i 

Conselleres presents de la següent manera: 

 

Càrrecs Consellers i Conselleres 

Comunicació 

Aina Suñé (5è) 

Candela Melguizo (5è) 

 

 

Moderador/a 

Marcel Fuentes (5è) 

 

 

 

Inventor/a de jocs 

Adriana Bagán (5è) 

John García (6è) 

Ot Rodríguez (6è) 

 

Portaveu 

Neo Carameli (5è) 

Nada Houlal (5è) 

Gil Puigvert (6è) 

Lorena Molina (6è) 

Iago Clapés (6è) 

Secretari/a 

Berta Rivera (5è) 

Helena Gahete (6è) 
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Activitat 4. Posada en comú dels temes plantejats per treballar durant el Consell. 

Després del repartiment dels càrrecs, vam donar pas a la següent part de la sessió, la qual es 

basava en posar en comú aquells temes que els Consellers i Conselleres van recollir segons les 

propostes plantejades per part dels seus propis companys i companyes. Donat que en algunes 

de les fitxes rebudes hi havia propostes de millora, en comptes de temes, vam destinar uns 

minuts de la sessió a explicar aquestes diferències als Consellers i Conselleres. No obstant, se’ls 

va agrair molt la feina que havien fet. 

Tot seguit, a través de l’opció de compartir pantalla, vam presentar un document Excel amb els 

temes i les propostes de millora recollides gràcies a la tasca que van realitzar prèviament els 

Consellers i Conselleres. Com podeu veure en la imatge següent, les propostes de millora van 

ser classificades per colors segons la temàtica a la qual, a priori, corresponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 5. Encàrrec per la propera sessió. 

Poc abans de les 19h, vam informar als Consellers i Conselleres que pel grup de WhatsApp del 

Consell, o a través dels tutors i les tutores si es donés el cas que encara no estigués configurat, 

una fitxa amb els temes recollits de tots els Consellers i Conselleres, per tal que la facin arribar 

als seus companys i companyes i escollin aquells 2 temes preferits per treballar durant aquesta 

edició. Llavors, vam encarregar-los l’ompliment de la fitxa per la propera sessió. 

PROPOSTES DE MILLORA TEMES
MÉS SEGURETAT AL CARRER PAU COSTA SEGURETAT

ESPAIS D'ARENYS QUE SIGUIN SEGURS PER JUGAR (IL·LUMINACIÓ…) VILA

MILLORA DE L'ESTAT DELS CARRERS ESPORTS

OBRIR LA PISTA DEL SINERA ELS CAPS DE SETMANA MEDI AMBIENT

INSTITUT SINERA [?] ACTIVITATS INFANTILS

COL·LOCAR TAULES PING PONG AL PARC FÈLIX CURUCULL BULLYING

PLANTAR ARBRES A LA RIERA PROTECCIÓ ANIMALS

NETEJAR I CANVIAR MOBILIARI DE LES ZONES INFANTILS DELS PARCS POBRESA

MILLORAR EL CARRIL BICI

MILLORAR EL SKATEPARK DE LA ZONA DELS PAÏSOS CATALANS (IL·LUMINACIÓ, INSTAL·LACIONS…)

MÉS ACTIVITATS D'OCI (TEATRE, CONCERTS, CIRC…) PELS JOVES (11-14 ANYS) I FESTES INFANTILS

MÉS NETEJA AL POBLE I MANTENIMENT

MÉS PISTES ESPORTIVES MUNICIPALS

DECORACIÓ [?]

FESTES INFANTILS

UN CARRIL PER BICIS I PATINETS EN CONDICIONS

ASFALTAR LA PISTA DE BÀSQUET DE LA PLATJA

NETEJAR LES PLATGES I RETIRAR EL QUE HA QUEDAT DELS TEMPORALS

FER PAGAR A AQUELLES PERSONES QUE VAGIN A LA PLATJA I QUE NO RESIDEIXIN A ARENYS DE MAR

MILLORAR LES PASSARELES D'ACCÉS A LES PLATGES

COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI VINCULAT AMB L'ACTIVITAT ESPORTIVA (PORTERIES, CISTELLES…) A LA ZONA COBERTA DE LA RIERA

MÉS NETEJA EN ELS PARCS

INSTAURAR MÉS CARRILS BICI

COL·LOCAR MÉS PAPERERES

MAJOR MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

REPARAR ALGUNES VORERES DEL MUNICIPI

FER MÉS SERVEIS DE RECOLLIDA SEL·LECTIVA

RECULL DE LES FITXES
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Activitat 6. Avaluació de la sessió. 

Quan ja passaven uns minuts de les 19h, vam donar pas a què els Consellers i Conselleres valorin 

la sessió. Per tal de facilitar-los el procés d’avaluació, els vam explicar, junt amb les indicacions 

presentades en pantalla, els passos que havien de seguir per valorar la sessió a través del 

Mentimeter. Tots els Consellers i Conselleres presents van avaluar la sessió sense cap incidència 

important, després d’haver triat entre una d’aquestes opcions: “M’ha agradat” o “No m’ha 

agradat”. A continuació, podeu veure el resultat de la valoració de la sessió. 

 

Valoració de la 2ª Sessió del Consell d’Infants d’Arenys de Mar 

Vots totals: 11 

M’ha agradat No m’ha agradat 

11 0 

100% 0% 

 

Acomiadament i tancament de la sessió. 

Un cop enllestida l’avaluació per part dels Consellers i Conselleres presents, vam procedir a 

l’acomiadament i al tancament de la sessió. Abans, però, vam informar als Consellers i 

Conselleres que, si tot va com està previst, en els propers dies es configurarà el grup de 

WhatsApp del Consell i que, a través d’aquesta aplicació, rebran informació sobre la data de la 

propera sessió. 


