Acta sessió 1
CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU
https://zoom.us/j/91873906626
Dia: 22 d’octubre de 2020 de les 15.30h a les 16:30h
Assisteixen:
 Alba Garcia Rierola, Escola Pompeu Fabra
 Roc Traveria Ortiz, Escola Pompeu Fabra
 Rayan Boubli, Escola Pompeu Fabra
 Paula Poyato Delgado, Escola Vedruna El Carme
 Maria Arimany Martínez, Escola Vedruna El Carme
 Jan Arimany Martínez, Escola Vedruna El Carme
 Nil Verdaguer Vilardell, Escola Vedruna El Carme
 Ayoub El Akmadi, Escola Quatre Vents
 Queralt Parés Mercader, Escola Quatre Vents
 Marwa Aarab Aarab, Escola Puig-Agut
 Mbakourou Dembele Dembele, Escola Puig-Agut
 Núria Martínez, regidora de participació de Manlleu
 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu
 Laia Monterde, Xarxa Consultors
 Mercè Mauri, Xarxa Consultors
No hi assisteixen:
 Clàudia Escribano Carol , Escola Casals Gràcia
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ACTA DE LA REUNIÓ
Prèvia:
Dediquem un temps a engegar i a estar totes i tots situats i amb connexió davant de
l’ordinador. Demanem als tutors/es de cada infant que es connectin amb antelació, que
puguin estar al cas de que els infants tenen internet i so i que (sempre que sigui possible) cada
infant disposi d’un ordinador. El motiu de què la connexió sigui individual és que al llarg de les
sessions plantejarem diferents dinàmiques on (per ser més profitoses i riques) han de poder
participar-hi de forma individual.
1. Benvinguda per part de la regidora de participació de l’Ajuntament de Manlleu, Núria
Martínez.







La regidora s’adreça als regidors/es del Consistori infantil per donar-los la benvinguda i
els explica que com a regidors/es (al igual que ella) hauran de fer propostes, prendre
bones decisions i ser representants de la resta de companys/es i d’infants de la ciutat.
Ells i elles han estat escollits/des democràticament i (al igual que els 21 regidors/es
que conformen l’Ajuntament de Manlleu) han estat votats per ser representants i això
comporta una responsabilitat de les seves funcions. Des de l’Ajuntament, també pot
ser que se’ls faci alguna consulta puntual durant l’any i se’ls demani ajuda per prendre
alguna decisió o fer alguna cosa concreta.
Com a regidors/es infantils, podran dir, transmetre, opinar ... volem saber què pensen,
com veuen el món, com farien determinades coses i donar idees amb els seus ulls.
Algunes dinàmiques les farem en el Consistori i després ells i elles les hauran de
traslladar als companys/es de classe i continuar treballant-ho a les escoles. Després,
seran els encarregats de fer el retorn i explicar-nos les conclusions o resultat en el
Consistori Infantil.
Per altra banda, els explica que, en un altre moment, les sessions s’haurien fet a la Sala
de Plens de l’Ajuntament, un espai ple de simbolisme on s’hi prenen decisions
importants. Degut a la situació actual, de moment es planteja el Consistori Infantil en
format telemàtic, però no es descarta poder fer les sessions presencialment si la
situació millora. Ens encantarà trobar-nos totes i tots i poder-nos veure en persona!

Finalment, demana als regidors/es que es presentin i que diguin per què es van presentar per
ser representants d’aquest espai. Aquestes són algunes de les respostes que han donat els
infants:
 “M’agrada presentar-me a diferents llocs perquè crec que ho puc fer bé. També penso
que ens ho podem passar molt bé” Queralt
 “Se’m dóna bé ser representant. M’agrada molt opinar i recollir l’opinió dels altres”
Ayoub
 “Sóc responsable i m’agrada provar coses noves” Mbakourou
 “Penso que ho puc fer molt bé perquè sóc responsable” Marwa
 “M’agrada parlar i vull aprendre coses noves” Rayan
 “Penso que se’m pot donar bé. Volem millorar la ciutat, ajudar al poble i conèixer a
gent nova” Maria
 “Tinc la capacitat i la responsabilitat i m’agradarà treballar després amb la classe” Alba
 “M’he presentat per fer coses pel poble i poder-ho dir després davant la classe” Roc
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2. Dinàmica d’inici per trencar el gel.
L’objectiu de la dinàmica és conèixer-nos una mica més, començar a crear vincle i apropar-nos
a la resta de companys/es del grup. Per fer-ho, es fan subgrups de 3 persones. Dins de cada
grup, entre ells/es fan una petita entrevista a partir de preguntes com:
o Com som?
o Què t’agrada? Quines aficions tens?
o Què fas quan surts de l’escola?
o Què no t’agrada? Què et fa enfadar?
Després retornem tots a la sala comuna i cadascú/na explica què ha contestat la persona a qui
ha entrevistat. D’aquesta manera, tots/es sabem una mica més dels altres. Completarem la
informació amb la dels companys/es que avui han faltat i a mesura que ens anem coneixent
una mica més. De moment, aquestes són les aportacions que vam compartir durant aquesta
primera sessió:







MARIA

PAULA

QUERALT

Escola Vedruna El Carme

Escola Vedruna El Carme

Escola Quatre Vents

Li agrada tocar el piano
En general no li agraden els
esports



No li agrada que parlin a les
esquenes



(el so era molt dolent. Pendent de completar)




ALBA

JAN

NIL

Escola Pompeu Fabra

Escola Vedruna El Carme

Escola Vedruna El Carme

Es presenta com a tranquil·la i
amable
Li agrada pintar i dibuixar




Li agrada molt la música
És el germà de la Maria

(el so era molt dolent. Pendent de completar)





Li agrada molt el futbol

(el so era molt dolent. Pendent de completar)

AYOUB

ROC

RAYAN

Escola Quatre Vents

Escola Pompeu Fabra

Escola Pompeu Fabra

Li agrada molt opinar



el so era molt dolent. Pendent de completar)





(el so era molt dolent. Pendent de completar)




És molt tranquil·la i li agrada
l’escola, estar amb els amics i la
família
Munta a cavall i fa anglès
No li agrada el peix ni el futbol

De vegades és tranquil i de
vegades és nerviós
Li agrada el futbol i el bàsquet
No li agrada el Voleibol

MARWA

MBAKOROU

CLÀUDIA

Escola Puig-Agut

Escola Puig-Agut

Escola Casals Gràcia

Li agrada molt parlar
No li agrada el formatge




És tranquil·la, tímida i de vegades
nerviosa
Li agrada el bàsquet i no li agrada
l’hoquei
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3. Presentació d’alguns temes bàsics del Consistori infantil:


En total es faran 7 sessions al llarg del curs (veure calendari adjunt)



Hi haurà uns càrrecs dins del Consistori que tots i totes podran portar terme. Tindran
doncs uns responsabilitat concreta dins del grup



Els enviarem les Actes de les sessions via e-mail (també a les famílies, tutors/es i equip
directiu)



Aquest any l’encàrrec concret que els fa l’Ajuntament (juntament amb el Projecte
Educatiu de ciutat) és el de pensar entorn a l’EDUCACIÓ a Manlleu. És un tema molt
proper a ells/es i estem segurs que ens podran fer un bon anàlisi i aportar molt bones
idees per millorar l’educació de la ciutat.



Les trobades començaran amb un JOC, després compartirem informació bàsica, a
continuació treballarem en petits grups i finalment farem la posada en comú. Al final
de la sessió es farà una valoració de com ha anat i què podem millorar.

4. Dinàmica: I tu, què n’esperes del Consistori Infantil?
Demanem als regidors/es que escriguin en un paper i després posem en comú què esperen de
la seva participació en aquest espai. Poden escriure-hi una paraula, una frase, el que ells/es
vulguin.
Aquestes són les seves aportacions:

Què esperen els regidors/es del Consistori infantil?


Aprendre dels altres i compartir idees i propostes



A partir del diàleg, aconseguir ser feliços, ser amics i conèixer Manlleu



Aprendre a cuidar i ajudar al poble i tenir una experiència molt bonica amb tots vosaltres



Aprendre com cuidar Manlleu i millorar-lo



Espero que, entre tots, Manlleu vagi cada vegada millor



Millorar Manlleu



Divertir-me molt, ajudar-nos entre tots i que les opinions de cadascú es tinguin en compte



Aprendre, aportar idees i passar-nos-ho bé



Passar-m’ho bé, conèixer a gent, aprendre i fer coses per Manlleu



Que la nostra opinió i propostes tinguin algun valor i es tinguin en compte

 Conèixer a noves persones, cuidar-nos molt i que tot torni a la normalitat per poder estar junts
Quan retornem al gran grup fem un núvol d’idees amb el Menti. Cada jove ha d’escriure un
màxim de 3 paraules sobre Per a què hauria de servir aquest espai? Aquest n’és el resultat:
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5. Proposta per la propera sessió: El Consistori infantil no té Logotip. En fem un entre
tots/es?
Doncs no. El Consistori Infantil encara no té cap imatge que el representi i per això proposem
als regidors/es que en dibuixin un. Qui? Doncs ells i elles però també poden animar a participar
als seus companys/es de classe. De cada classe n’hauran de triar (o fer conjuntament) un.
Per tenir una mica més d’idea de com podrien ser, ensenyem alguns logotips d’altres Consells
d’Infants o Consistoris Infantils de Catalunya. Us enviem la fitxa perquè l’ensenyeu als
companys/es adjunta en el correu electrònic.
A la propera sessió ens els ensenyarem i comptarem amb la presència d’un dissenyador/a que
ens ajudarà a triar quin pot representar millor el Consistori i/o quins elements de cada
proposta poden ser els millors per plasmar-los en la imatge.

6. Valoració de la sessió i tancament
Finalment, valorem la primera trobada a partir de l’eina online Mentimetter. Aquests són els
resultats de la valoració anònima de la sessió, cal tenir en compte que la dinàmica en grups no
la vam fer per manca de temps:

Partint dels resultats, creiem que els regidors/es s’ho han passat bé i els ha agradat formar
part del Consistori Infantil.
El proper dimecres dia 28/10 a les 19h de la tarda farem una breu reunió informativa amb els
pares i mares dels infants, per tal de donar-los a conèixer el Consistori Infantil i el seu
funcionament.
El Consistori Infantil ens tornarem a trobar el dia 19 de novembre. FINS LLAVORS!
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