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ACTA CONSELL DELS INFANTS DE MOLINS DE REI 

Sisena sessió 

8 de juny de 2020 per videoconferència, de 17:30h a les 19:30h 

 

 

Assistents 

Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 16 

Ajuntament: Joaquim Expósito (cap de negociat d’Infància i Joventut) 

Dinamitzadors: Marc Serra (CIVIS) 

 

 

En els primers minuts de la sessió, passem llista i expliquem als Consellers i Conselleres 

que no van poder ser-hi a la sessió virtual del 29 de maig com acabarem el curs. Ho 

farem al juliol amb una trobada també per via telemàtica, segurament, i que servirà de 

tancament del curs. 

 

• Joc inicial: fem una mica de mímica! 

 

En el primers minuts de la sessió, demanem voluntaris o voluntàries per començar 

jugant una sessió més. I ho fem proposant un joc de mímica on qui la para ha de fer via 

gestos i llenguatge de signes un esport, un animal, una professió... 

 

• Activitat 1: Com porteu el confinament? 

 

Obrim debat inicial al voltant de com estem vivint aquesta situació nova que ens hem 

trobat per la crisi de la COVID-19. Així, una sèrie de preguntes guiaran la reflexió entre 

totes i tots: 

 

- Com esteu vivint el confinament?  
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- Quina ha estat la vostra millor i pitjor anècdota? 

- Heu trobat a faltar l’escola? I els amics? 

- Us costa concentrar-vos? Dificultats diverses per fer feina a casa. 

- Com veieu el curs vinent a l’escola? I el Consell d’Infants o d’Adolescents?  

- Esteu fent activitat física aquests dies? 

- Esteu fent coses que abans del confinament no fèieu perquè no teníeu temps,…? 

 

 

És aquí on alguns Consellers i Conselleres revelen que possiblement van passar la COVID-

19 ara fa unes setmanes, doncs van tenir alguns símptomes, i també hi ha qui explica 

que han trobar a faltar força l’anar a la muntanya quan no es podia sortir de casa, i 

d’altres coses que no van poder fer donada la situació viscuda, i que feien sovint. També 

hi ha qui ha millorat en la seva destresa tocant el piano, i els qui han fet anys en 

confinament expliquen com ha estat aquesta experiència. 

També aprofitem per repassar les normes de comportament com ara rentar-nos força 

vegades les mans i dur mascareta quan toca, i hi ha qui comenta que ha aprofitat per 

ajudar més a casa amb les tasques domèstiques com ara endreçar i netejar, i també per 

establir-se uns horaris per compatibilitzar l’estudi i els deures amb d’altres ocupacions. 

De la mateixa manera, hi ha Consellers i Conselleres que revelen que han trobat a faltar 

amics i companys d’escola, però també que ja s’han pogut anar trobant en aquestes 

primeres fases de la desescalada. En relació a les classes virtuals de l’escola, més d’un 

Conseller i Consellera ha admès que li ha costat concentrar-se, inclús ha comentat que 

al tenir obres a casa ha estat més complicat encara. 

L’activitat física també ha estat present a les llars dels Consellers i Conselleres. Alguns 

han explicat que s’han muntat circuits d’obstacles per casa i d’altres que un cop han 

pogut sortir ja han incrementat l’activitat. 

Per tancar aquest exercici, i preguntats al voltant d’allò que han pogut fer més i no feien 

abans del confinament, els diferents jocs o activitats que han sortit són els jocs de taula, 

receptes de cuina com ara postres diversos, també han fet més barbacoes,...gaudir més 
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de la terrassa, jugar al ping-pong o poder anar a l’hort també han estat algunes de les 

activitats. 

 

• Activitat 2: Decàleg de la bona relació de la infància durant el confinament 

 

En la segona activitat de la sessió proposem elaborar un decàleg per millorar a casa les 

bones relacions entre nosaltres, com a infants i joves, amb la resta de la família. Com 

volem ser tractats? Quines normes o propòsits tenim mentre estem confinats? És hora 

de fer sentir la nostra veu! 

 

 
 

Per això, proposem escriure 10 frases, propòsits, idees, etc. que giraran al voltant de les 

preguntes que formularem a continuació... 

 

• Com volem ser tractats? 

• Què podem aportar nosaltres per facilitar la bona convivència? 
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• Horaris, pantalles, deures,…ens distribuïm bé el temps? Atenem a les nostres 

tasques de l’escola? Podem diversificar les estones de joc jugant menys als 

videojocs i proposant de jugar a jocs de taula, on hi puguem jugar tots? 

• Ens interessem prou en relació a com ho estan vivint els altres? El pare, la 

mare…emfatitzem amb ells/es? Els escoltem? Ens escolten a nosaltres? 

• Podem ajudar a casa, en les tasques domèstiques? Ens les podem repartir, fixar 

horaris o un calendari,…? 

• Quina importància li donem a l’esport? 

• Quan estem desanimats, cansats de ser a casa, trobem a faltar els amics,…ho 

diem? Demanem ajuda? Podríem dedicar una estona amb els pares, 

germans,…per preguntar-nos i ajudar-nos en relació a com ens sentim? 

 

El resultat obtingut és el següent: 

 

1. Respectar les opinions dels altres, millorar la comunicació amb els germans, amb 

els pares, compartir espais i coses a fer,... 

2. Compartir els videojocs i que hi puguem jugar més d’un membre de la família. 

3. Tots hem de col·laborar amb les tasques de casa com recollir, netejar,...per no 

trobar-nos sorpreses. Cal compartir la responsabilitat. 

4. No som pilotes anti-estrés: si els pares han tingut un mal dia, no han de pagar-

ho amb nosaltres. 

5. Nosaltres ens comprometem a interessar-nos pels altres, i tractarem els altres 

com volem ser tractats nosaltres. 

6. Tenim dret a dir-hi la nostra sobre els horaris per fer deures i també per jugar i 

ens comprometem a respectar-los. 

7. Ajudar als qui ho necessiten, per exemple als germans més petits amb les 

tasques de l’escola. 

8. Intentar no barallar-nos amb els nostres germans. 
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9. Escoltar i acompanyar més als nostres avis i àvies i aquelles persones que ho 

necessitin. 

10. Volem que ens tinguin en compte en les decisions que es prenguin cap a 

nosaltres. 

 

Extra: volem que la informació que se’ns adreça als infants sigui més entenedora en 

relació al que està passant amb la crisi de la COVID-19. Volem més canals dirigits als 

infants que expliquin tot el que està passant. 

 

Extra 2: ampliar els canals de comunicació per les persones o els infants i facilitar els 

recursos als infants que no tenen els suficients. Cal obrir vies per poder demanar-los. 

 

 
 

• Activitat 3: Preparem l’acte de tancament del Consell 

 

Enguany, i donada la situació excepcional que estem vivint, l’acte de tancament també 

haurà de ser una mica especial. Tindrà lloc també per videoconferència, tot i que mirarà 
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de seguir el guió de cada any. Així, hi haurà diferents parlaments, en què també els 

Consellers i Conselleres intervindran i hauran d’exposar la feina feta. És evident que el 

curs es va veure pausat a mig curs i no vam poder complir amb l’encàrrec fet en el seu 

dia per l’alcalde, així que... 

 

o Demanem a alguns Consellers i Conselleres voluntaris que ens enviïn un text amb 

unes paraules que llegiran tot explicant l’encàrrec que van rebre, la feina feta 

abans del confinament en les sessions del Consell, així com en aquesta sessió 

d’avui o en d’altres accions com els vídeos de la càpsula del temps. 

 

Les dues Conselleres que s’hi presten són les dues Bertes. 

 

o També ens agradarà rebre un vídeo gravat al voltant de com us heu sentit aquest 

curs, què us ha semblat més divertit o innovador, si us heu sentit escoltats, si 

heu après alguna cosa, què us ha sorprès més, propostes de millora, de nous 

projectes,...el que vulgueu!!! Aquesta activitat serà voluntaria 

 

Abans d’acabar… 

Demanem als Consellers i Conselleres que gravin un breu video per explicar una mica 

com han viscut el confinament, quines sensacions han tingut, què han fet de nou i que 

abans no feien tant, què han trobat a faltar més, algun missatge en positiu de cara al 

futur…l’objectiu d’aquesta activitat és que més enllà d’allò que pugui tractar-se durant 

aquesta sessió, quedi enregistrat un video amb tots els testimonis dels membres del 

Consell i que pugui servir com a record d’aquest espai de participació, i d’ajuda per 

aquells i aquelles que ho han passat més malament. Cal pensar també que han estat 

unes setmanes en què hem pogut aprendre molt perquè la situació ens ha posat a prova. 
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Així, es tractarà de triar una pregunta a respondre tot gravant-se amb el mòbil i enviar-

ho a l’equip de dinamització. La durada del vídeo ha de ser de màxim 30-35 segons i ha 

de ser gravat en format horitzontal. Aquestes són les preguntes: 

• Com has viscut el confinament? 

• Quines sensacions has tingut? 

• Què has après en aquestes setmanes tancat/da a casa? 

• Què has fet de nou aquestes setmanes i que no feies tant abans de la crisi 

sanitària? 

• Què has trobat a faltar més? 

• Dóna un missatge positiu a aquells qui ho han passat pitjor des dels hospitals, 

des de casa,... 

• Dóna un missatge d’esperança pels mesos que vindran. 

 

• Tancament amb l’activitat d’avaluació i foto final (5 minuts) 

 

Els Consellers i Conselleres responen a la pregunta de “Us ha agradat la sessió?” i 

indiquen si la sessió els hi ha semblat curta o llarga. El 100% dels membres del Consell 

afirmen que els ha agradat la sessió, i mentre el 30% troba que no els ha semblat ni curta 

ni llarga, el 70% restant assegura que sí els ha semblat llarga. 

 

Fem una mica de conclusió de la sessió i recordem els “deures” (videos i textos per l’acte 

de tancament). 

 

 

 


