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ACTA DE LA 6ª SESSIÓ DEL CONSELL D’INFANTS D’ARENYS DE MAR 2020-2021 

Dijous 5 de maig de 2021 

Sessió telemàtica (17:30h a 19:15h) 

 

 

Assistents. 

 

▪ Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 18 

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

Participació). 

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

 

 

Benvinguda.  

Iniciem la sessió un cop els consellers i conselleres es connecten al Zoom. Tot seguit, els donem 

la benvinguda i els preguntem com estan i com els havia anat la Diada de Sant Jordi. Abans de 

donar pas a la primera activitat, recordem als infants que a partir d’aquesta sessió els càrrecs 

passaran a ser ocupats pels consellers i conselleres de 5è de primària. A més, els informem que 

després de realitzar el joc inicial farem un repàs de les funcions de cada càrrec i presentarem 

com van quedar repartits. 

 

Activitat 1. Joc d’inici: La motxilla. 

Per tal de trencar el gel, juguem al joc de la motxilla. En aquest cas, els consellers i conselleres 

han d’endevinar quins són els tres objectes que la inventora de jocs ha ficat dins d’una bossa, a 

partir de les pistes que ella vagi dient. Els consellers i consellers estan molt espavilats i endevinen 

els objectes a esbrinar, que són els següents: una mascareta, unes ulleres de sol i un paquet de 

mocadors. 

 

Activitat 2. Repàs dels càrrecs amb els consellers i conselleres de 5è. 

Un cop jugat al joc inicial d’aquesta sessió, fem un “compartir pantalla” i presentem als 

consellers i conselleres de 5è el document on apareixen classificats el seus noms segons els 

càrrecs que ocuparan a partir d’ara, per tal que es puguin enrecordar. Així mateix, comentem 
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ràpidament les funcions de cada càrrec. Observareu, a la taula de sota, el nom dels consellers i 

conselleres de 5è de primària que ocupen cada càrrec: 

Càrrecs Consellers i Conselleres 

Comunicació Aina Suñé i Candela Melguizo 

Moderador/a Marcel Fuentes i Ishak Ibn Khaoua 

Inventor/a de jocs Adriana Bagán i Júlia Curia 

Portaveu Neo Carameli i Nada Joulal 

Secretari/a Berta Rivera, Nicolas Prats i Maria Balde 

 

Activitat 3. Passar llista, repàs de l’anterior sessió i explicació de l’ordre del dia.  

Després d’haver repassat els càrrecs amb els infants de 5è, una de les conselleres secretàries, la 

Berta Rivera, passa llista i un dels secretaris, el Neo Carameli, fa una breu explicació de les 

activitats i tasques treballades durant la passada reunió. Tot seguit, els dinamitzadors 

presentem als membres el Consell l’odre del dia d’aquesta sessió. 

 

Activitat 4. Fotografia de la 6ª sessió del Consell d’Infants amb els consellers i conselleres. 

Cap a les 18h, donem pas a fer la fotografia de grup de la 6ª sessió amb tots els consellers i 

conselleres presents. 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. 
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Activitat 5. Ordenació de les propostes sobre protecció d’animals. 

A continuació, passem a què els consellers i conselleres ordenin les propostes sobre protecció 

d’animals recollides a l’última sessió, segons el grau d’importància i prioritats que ells i elles 

mateixes considerin. Per tal de realitzar aquest rànquing, fem petits grups, distribuïm als infants 

en tres sales distintes del Zoom i els mostrem, a través del Jamboard, les propostes a ordenar. 

Abans d’iniciar aquesta activitat, expliquem als conselleres i conselleres que es donaran prioritat 

a aquelles propostes de cada grup que ocupin les 4 primeres posicions. Veureu, tot seguit, la 

pantalla del Jamboard dels tres grups amb les propostes a ordenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d’uns minuts, tornem a unificar als consellers i conselleres en una única sala de Zoom i 

demanem als portaveus que ens diguin les propostes que més ha prioritzat el seu grup, és a dir, 

GRUP 1 GRUP 2 

GRUP 3 
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aquelles que estat assignades dins de les 4 primeres posicions. Són aquestes que observareu a 

la taula de sota: 

 

LES 4 PROPOSTES SOBRE PROTECCIÓ D’ANIMALS QUE CADA GRUP HA CONSIDERAT COM 

A MÉS RELLEVANTS 

Grup 1 

- Incrementar la dotació d’agents rurals o cívics en els boscos. 

- Crear una App per avisar a l'Ajuntament dels animals perduts o 

abandonats. 

- No permetre la pesca a la vora de la platja i multar a aquells que ho 

facin. 

- Crear reserves ecològiques als espais naturals. 

Grup 2 

- Netejar el fons del mar. 

- Habilitar un telèfon d’atenció sobre protecció animal. 

- Crear un refugi d’animals. 

- Col·locar una tapa a les papereres que hi ha a les platges i als boscos. 

Grup 3 

- Elaborar un vídeo o maqueta sobre el problema dels plàstics als mars. 

- Recaptar diners per protegir els animals. 

- Esterilitzar els animals que habiten al carrer. 

- Millorar o incrementar la neteja de les platges.   

 

 

Activitat 6. Presentació del Pressupost Participatiu de 2022 al Consell d’Infants. 

Després, la tècnica de Participació de l’Ajuntament, la Laura Espinasa, intervé per presentar i 

iniciar amb els consellers i conselleres el Pressupost Participatiu de 2022. Acompanyada d’un 

PowerPoint, la Laura els explica, en relació a aquest procés, els objectius generals, les fases, els 

canals a través del qual pot participar el Consell d’Infants, el tipus de suggeriments a aportar, les 

propostes que el propi Consell pot decidir directament i els criteris de classificació i validació, 

bàsicament. S’ha de dir que la tècnica realitza totes aquestes explicacions amb un llenguatge 

pedagògic per tal que els consellers i conselleres ho puguin entendre. A continuació, observareu 

una diapositiva de la presentació sobre el pressupost participatiu, la qual es va ensenyar als 

infants: 
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Seguidament, els dinamitzadors expliquem als infants la butlleta on apareixeran les propostes 

plantejades durant la següent secció d’aquesta sessió, així com el seu procés de priorització. En 

aquest cas, se’ls ensenya la primera pàgina i se’ls comenta breument els aspectes més 

importants que allà hi figuren, alguns dels quals ja ha fet menció la tècnica amb la seva 

intervenció (el pressupost disponible, les dates, la classificació de les propostes, els criteris per 

tal que aquestes siguin acceptades...). Tot seguit, veureu una imatge de la butlleta per les dues 

cares: 
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Activitat 7. Plantejament de les propostes a incloure a la butlleta del pressupost participatiu. 

Un cop feta la presentació sobre el pressupost participatiu i la butlleta, encetem el plantejament 

de les propostes per part dels propis consellers i conselleres. De nou, tornem a fer grups reduïts 

i assignem als infants en aquella de les tres sales del Zoom on s’havien connectat. En aquesta 

ocasió, els consellers i conselleres diuen en veu alta aquelles propostes que consideren que 

s’haurien de tenir en compte de cara als pressupostos participatius, per tal que els 

dinamitzadors i les tècniques les poguéssim col·locar en el Jamboard del seu grup. Cada conseller 

i consellera planteja una única proposta d’inversió, malgrat que alguns infants suggereixen 

propostes més alineades a l’encàrrec del Consell. 

Minuts després, els consellers i conselleres es tornen a unificar en una única sala i els 

dinamitzadors, ja que tenim accés als Jamboard de cada grup, verifiquem que s’hagin guardat 

correctament. A continuació, veureu les propostes plantejades des del Consell d’Infants de cara 

als pressupost participatiu (són les mateixes que apareixien a la imatge d’abans de la butlleta): 

 

PROPOSTES DEL CONSELL D'INFANTS PEL PRESSUPOST PARTICIPATIU DE 2022 

1. Habilitar un nou pipican. 

2. Instal·lar un semàfor en el pas de vianants que hi ha davant del Maricel. 

3. Col·locar fonts a les platges i als espais de pràctica esportiva. 

4. Posar bancs en aquells carrers de la vila on no n’hi ha. 

5. Instaurar papereres de reciclatge en diferents punts del municipi. 

6. Col·locar gronxadors giratoris-pendulars als parcs. 

7. Crear una zona infantil a la plaça de la Sardana, amb un tobogan, un gronxador i un sorral. 

8. Instal·lar càmeres de seguretat en punts concrets d’Arenys de Mar. 

9. Col·locar aparells de gimnàstica a la part alta de la riera. 

10. Posar cistelles de bàsquet i porteries amb xarxa als parcs. 

11. Instaurar una nova tirolina a la platja. 

12. Remodelar el Passeig Marítim. 

13. Arreglar la vorera del carrer Pau Costa. 

14. Augmentar la plantilla del personal de neteja del municipi. 

15. Eliminar les herbes del campanar. 

16. Remodelar el pavelló municipal. 

17. Habilitar l’espai d’esbarjo de l’escola Sinera com a pati obert. 

18. Construir una altra piscina municipal. 

19. Col·locar papereres a la zona del club nàutic. 

20. Instal·lar un parc inflable al mar, amb un tobogan, un trampolí i una plataforma. 

21. Instal·lar una coberta en una part de la platja per poder jugar. 

22. Canviar el nomenclàtor d’alguns carrers per posar el nom de persones conegudes i rellevants. 
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Abans de passar a la següent part, informem als infants que aquestes propostes seran incloses 

demà mateix per part dels dinamitzadors a la butlleta, per tal que la puguin rebre totalment 

elaborada el dijous 7 maig a través dels tutors/es i el grup de WhatsApp del Consell. 

 

Activitat 8. Encàrrec de cara a la propera sessió. 

Minuts abans de procedir a la valoració de la sessió, informem als consellers i conselleres la tasca 

que hauran de realitzar en els propers dies. En primer lloc, els indiquem que hauran d’explicar 

als seus companys de classe, cau o equipament que és això del pressupost participatiu, així com 

el que s’ha fet a la sessió d’avui en relació a aquest tema, tenint com a materials de suport el 

PowerPoint de la tècnica de Participació i la butlleta.  

En segon lloc, els recordem que tindran fins el 21 de maig per prioritzar les propostes a l’aula 

amb els seus companys i companyes, marcant amb una creu aquella o aquelles dues que estimin 

de major consideració. A més, els detallem que a la butlleta tindran un espai per afegir, si 

s’escau, alguna proposta més. 

A banda, informem als infants que a la propera sessió, un cop conegudes les propostes 

acceptades i la classificació d’aquestes, faran la priorització final a través d’una votació. 

 

Activitat 9. Avaluació de la sessió. 

Tot seguit, procedim a avaluar la sessió. Amb el mateix mètode que a les passades reunions, els 

consellers i conselleres diuen en veu alta allò que més o menys els ha agradat de la sessió. El joc 

inicial d’esbrinar els objectes que la inventora de jocs ha introduït en una bossa, fer grups reduïts 

en dues parts de la sessió, elaborar un rànquing de les propostes sobre protecció d’animals 

segons el grau d’importància que els propis consellers i conselleres han considerat i fer-ho a 

través de l’aplicació Jamboard, així com plantejar vàries propostes de cara al pressupost 

participatiu de 2022, han sigut els aspectes de la 5ª sessió que més ha agradat entre els infants.  

 

Per contra, el problema de connexió amb el Zoom, com també per entrar a la sala assignada, 

que alguns infants han patit durant la sessió ha sigut l’element que menys a agradat als 

consellers i conselleres d’aquesta reunió. Totes aquestes valoracions s’han recollit a la taula 

d’avaluació, la qual observareu a continuació: 
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El que més ens ha agradat El que menys ens ha agradat 

 

 
 

 

▪ El joc inicial de descobrir els tres objectes 

que hi havia dins la bossa de la inventora 

de jocs. 

▪ Fer grups reduïts en dos moments de la 

sessió. 

▪ Ordenar les propostes sobre protecció 

d’animals aprofitant l’aplicació Jamboard. 

▪ Plantejar les propostes pel pressupost 

participatiu. 

▪ Els problemes de connexió que alguns 

consellers/es patien durant la sessió. 

 

Acomiadament i tancament de la sessió. 

Després de l’avaluació de la sessió, passem a l’acomiadament de tots els presents i al tancament 

d’aquesta reunió. Abans, però, informem als consellers i conselleres que, ja que alguns infants 

estaran de colònies, la 7ª sessió no es realitzarà el dimecres 26 de maig, sinó que es celebrarà el 

dijous 3 de juny. 

 


