
2A TROBADA DEL CONSELL 2022
ANTIGUES ESCOLES FABRA, 05/04/2022



MIREU QUÈ HEM FET! LA SILVANA I 
EL MATIAS ENS HO EXPLIQUEN

https://www.youtube.com/watch?v=NjKHmcaP1fw

https://www.youtube.com/watch?v=NjKHmcaP1fw
https://www.youtube.com/watch?v=NjKHmcaP1fw


1. JOC DE PRESENTACIÓ PER 
TRENCAR EL GEL



Hem fet un joc per trencar el gel i així conèixer-nos 
millor.

En total, hem estat 21 consellers i conselleres!



2. HEM POSAT EN COMÚ EL QUE 
HA PASSAT A ALELLA AQUEST MES



Hem posat en comú 
diferents propostes dels 
nostres companys/es i 
ens hem explicat que 
hem fet aquest mes: 
creació del Consell 
d’Infants a l’escola La 
Serreta, manifestació i 
actes a favor de la Pau...



També hem conegut l’experiència d’altres Consells 
d’Infància del Maresme!



“Un espai de trobada i participació de 

nens, nenes i adolescents de Montgat per 

millorar el poble”

- Què fan? Guia del poble amb ulls d’infant, millores a parcs 
infantils, campanya pel reciclatge, campanya per la salut...

- Qui en forma part? Infants 5è i 6è escoles i esplai + 
adolescents 1r d’ESO

- Com s’escullen els consellers/es? 2 per aula, 1 per sorteig i 
1 per votació

- Com s’organitzen? Per càrrecs que van canviant a cada 
trobada



- Què fan? La Festa Major amb ulls d’infant, potenciar l’esport 
femení, propostes pel canvi climàtic i el bullying, pressupost propi 
per millorar el poble. 

- Qui en forma part? Infants 5è i 6è escoles, esplai, centre obert... 

- Com s’escullen els consellers/es? 1 per aula, 1r sorteig 5 nens i 5 
nenes. 2n votació secreta

- Com s’organitzen? Per comissions segons temes. Per càrrecs fixos, 
6è primera part del curs i 5è a la segona part. Van a la ràdio. 

“Un espai on els infants donem la 

nostra opinió i fem propostes per 

millorar el poble” 



- Què fan? Vídeo o llibret amb propostes per millorar el 
poble, l’educació i la relació amb la família. Activitats 
solidàries sobre els ODS pobresa 0 i vida submarina. 

- Qui en forma part? Infants 5è i 6è escoles, esplais i centre 
obert

- Com s’escullen els consellers/es? 1 per aula, 1r sorteig 5 
nens i 5 nenes. 2n priorització secreta

- Com s’organitzen? Per càrrecs que van canviant a cada 
trobada, berenar conjunt...

https://view.genial.ly/5fa6f01d9bff5f0cee6d03b3/presentation-exposicio-consell-dinfants-vilassar-de-mar


3. HEM TREBALLAT EN GRUPS PER 
DEBATRE SOBRE COM ENS 

ORGANITZAREM AL CONSELL



Cada grup ha reflexionat sobre com ens volem organitzar

al Consell i amb les idees hem decorat les diferents capses

de material que tindrem al llarg del curs.



1. Per a què ha de servir el Consell?

Proposem:

-Per millorar Alella des del punt de vista dels infants.

-Per ajudar.

-Per participar.

-Per opinar.

-Per parlar del que passa al poble.

A continuació, fem un recull de totes les propostes:



2. Qui hauria de formar part del Consell?

Proposem:

-5è de primària a 2n d’ESO (10 a 13 anys). No tothom està d’acord, algunes 
persones pensen que els adolescents tenen interessos diferents.

-Infants i adolescents que tinguin alguna cosa a veure amb Alella i tinguin idees per 
millorar-la.

- Nens i nenes que visquin a Alella o vagin a les escoles d’Alella.

-Visites puntuals de l’alcalde i persones tècniques de l’Ajuntament.

-Treball conjunt amb entitats socials, culturals o esportives d’Alella.



3. Com caldria escollir els Consellers/es?

Proposem:

- Per votació secreta

- Escollir per punts

- Presentar candidatura

- Sense tenir en compte el gènere, 

amistats, etc. I tenint en compte la 

confiança i si la persona està preparada.



4. Com haurien de ser les trobades?

Proposem:

-Més sortides pel poble

-Realitzar entrevistes a la gent del poble

-Tenir un programa per posar comentaris, propostes de millora o quan detectem 
una incidència. (Es comenta que ja existeix un canal de WhatsApp per comunicar 
aquest tipus d’accions. Podeu fer-ho al 644 26 71 49)

-Seguir el format de realitzar primer un joc, després posar en comú les idees i per 
últim, treballar en grups.



5. Com ens volem organitzar?

Proposem:

-Fer els càrrecs rotatius a cada sessió (comunicació, secretari/a, inventor/a 

jocs, moderador/a i portaveu)

-Utilitzar més tecnología (blog, web…)



4. HEM POSAT EN COMÚ TOTES LES 
PROPOSTES





RECORDEU,

EXPLIQUEU A LA VOSTRA AULA QUÈ HEM FET I 
RECOLLIU MÉS IDEES!

El 3 de maig seguirem parlant sobre com ens 
organitzem i debatrem sobre com volem donar a 
conèixer el Consell als nens i nenes d’Alella i al poble 
en general!

Us proposem fer una trobada EXTRA del Consell 
d’Infància el DIMARTS 24 DE MAIG A LES 17.30h per 
debatre sobre el Pla Local d’Educació d’Alella. 



ENS VEIEM EL PROPER 3 DE MAIG A 
LES 17.30H A LES ANTIGUES ESCOLES 

FABRA!

BONES VACANCES DE 

PÀSQUA!!!


