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ACTA DE LA 4ª SESSIÓ DEL CONSELL D’INFANTS D’ARENYS DE MAR 2020-2021 

Dimecres 17 de març de 2021 

Sessió telemàtica (17:30h a 19h) 

 

 

Assistents. 

 

▪ Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 19 

▪ Ajuntament i equip tècnic: Helena Saurí (Tècnica de Joventut). 

▪ Dinamitzador: Joel Muñoz i Pol Casals (CIVIS). 

 

 

Benvinguda.  

Comencem la sessió just en el moment en què tots els consellers i conselleres es connecten al 

Zoom. Tot seguit, els donem la benvinguda i els preguntem com estan i com els havia anat aquest 

darrer mes. Abans de passar a la primera activitat, recordem als infants que ells i elles són els 

encarregats de fer arribar als companys i companyes de classe, cau o equipament tot allò que 

s’ha fet durant les sessions, inclús la fitxa que els fem arribar pel grup de WhatsApp del Consell. 

A més, els indiquem que han de demanar permís als seus tutors i tutores per poder treballar la 

fitxa a l’aula. 

 

Activitat 1. Joc d’inici: Dictat de dibuixos. 

Coma primera activitat, i per tal de trencar el gel, juguem a un dictat de dibuixos. En aquest cas, 

els inventors de jocs donen indicacions als consellers i conselleres d’allò que han de dibuixar, 

però sense dir l’objecte que és. Un cop finalitzada l’explicació dels inventors de jocs, els 

consellers i conselleres mostren el dibuix a la pantalla per descobrir si allò que han dibuixat és 

l’objecte a esbrinar a través de les pistes. Abans, però, indiquem als infants que no passa res si 

algú o alguna no sap dibuixar perfectament, ja que tan sols es tracta d’un joc per passar-ho bé. 

En total, s’han jugat tres rondes, sent una flor, una casa i un minion els elements a dibuixar 

seguint les pistes dels inventors de jocs. El joc ha agradat molt entre els infants i ha funcionat 

molt bé.  
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Activitat 2. Passar llista, repàs de l’anterior sessió i explicació de l’ordre del dia.  

Un cop realitzat el joc d’inici de sessió, un dels consellers portaveu passa llista. Tot seguit, fem 

una breu explicació de les activitats i tasques treballades durant la passada reunió, així com de 

l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

 

Activitat 3. Fotografia de la 4ª sessió del Consell d’Infants amb els consellers i conselleres. 

Immediatament, fem una fotografia de grup amb tots els consellers i conselleres connectats a 

través de l’opció de captura de pantalla del Zoom. Com sempre, per tal de respectar els drets 

d’imatge d’alguns infants, els indiquem que es posin la mascareta en el moment de sortir a la 

fotografia. 

 

 

 

Activitat 4. Intervenció de la regidora de Medi Ambient. 

Un cop feta la fotografia, indiquem als consellers i conselleres les dates de les properes sessions 

del Consell a celebrar. Tot seguit, donem pas a la regidora de Medi Ambient, l’Ona Curto, per tal 

que presenti als infants tot allò que s’està fent des de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en matèria 
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de protecció d’animals. Malgrat uns problemes tècnics inicials, la regidora exposa als consellers 

i conselleres un PowerPoint on es presenten, en distintes diapositives, les espècies animals amb 

les quals més estan treballant de cara a la seva protecció, tant d’espècies que es volen recuperar 

com d’aquelles que ja s’estan protegint. Així mateix, s’exposa el cas de la tortuga marina Niki, la 

qual va ser alliberada a la platja del Cavaió amb èxit fa un parell d’anys després de molt temps 

de recuperació a la Fundació CRAM, i els consellers i conselleres expliquen a la regidora com van 

viure en primera persona aquell moment en el qual retornava al mar.  

Seguidament, la regidora indica als consellers i conselleres que sempre que es trobin un animal 

ferit s’ha de trucar a l’Ajuntament per informar d’aquesta situació. A més, durant la seva 

intervenció, ella explica als infants la importància de la protecció d’animals pel que fa a la 

conservació i l’equilibri dels ecosistemes. 

Abans de l’acomiadament de la regidora, obrim una ronda de preguntes per tal que els 

consellers i conselleres puguin traslladar-li aquelles qüestions que li volen formular. 

 

Activitat 5. Encàrrec per la propera sessió. 

Un cop fet l’acomiadament a la regidora, demanem als consellers i conselleres que ens enviïn 

per correu la fitxa que havien treballat amb els seus companys i companyes per aquesta sessió, 

ja que no ens ha donat temps a poder-les comentar i debatre. A més, els indiquem que, 

properament, rebran una nova fitxa a través del grup de WhatsApp del Consell, la qual consistirà 

en plantejar dues o tres propostes que poden fer com a infants per contribuir a la protecció 

d’animals. 

 

Activitat 6. Avaluació de la sessió. 

Immediatament, passem a avaluar la sessió. Seguint la mateixa metodologia que a l’anterior 

reunió, els consellers i conselleres diuen en veu alta allò que més o menys els ha agradat de la 

sessió. Els infants la valoren molt positivament, sobretot la part del joc inicial i les explicacions 

de la regidora de Medi Ambient en matèria de protecció d’animals. Per contra, valoren 

negativament el comportament d’alguns consellers i conselleres, concretament d’aquells que 

estaven fent gargots a la pantalla quan es mostraven les diapositives del PowerPoint que havia 

elaborat la regidora. Totes aquestes valoracions s’han recollit a la taula d’avaluació que vam fer 

arribar a una de les conselleres secretàries, que és aquesta que observareu a continuació: 
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El que més m’ha agradat El que menys m’ha agradat 
 

 
 

 

▪ El joc del dictat de dibuixos. 

▪ La intervenció de la regidora de Medi 
Ambient, parlant sobre la protecció animal. 

▪ El comportament d’aquells infants que 
no paraven de fer gargots a la pantalla. 

 

 

Acomiadament i tancament de la sessió. 

Un cop enllestida l’avaluació, procedim a l’acomiadament de tots els presents i al tancament de 

la sessió. Abans, però, informem de nou a tots els consellers i conselleres que aviat els farem 

arribar, a través del grup de WhatsApp del Consell, una nova fitxa i que la propera sessió es 

celebrarà el dimecres 14 d’abril. 


