
  
  

 

 
 

 

ACTA SESSIÓ Consell Infantil Municipal 

                                                                                      

Número: 1 

Data: 25/10/2022 

 

Assistents: Eneko Xavier Moyano, Mariona Bofill, Aimée Rodríguez, Megan Alfonso, Carla 

Hinojosa, Sofía Cruz, Aro Redondo, Vital Barcenilla, Vinyet Alonso, Noa Sanz, Lola García, Jana 

Jornet, Mohamed Madmer, Paula Vargas, Martí Valls i Ainara Salazar. 

 

Dinamitzadors/es: Layla, Núria i Sílvia 

L’acta feta per la Carla Hinojosa. 

Ordre del Dia 

● Joc del fil vermell (presentacions). 

● Opinions de fotos. 

● Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la Sessió 

Inicialment, vam fer una rotllana per presentar-nos: Dir els nostres noms, la nostra escola i 

alguna cosa que ens agradi. 

Un cop presentats, vam jugar al joc del fil vermell (joc que ens ajuda a coneixe'ns millor).  Una 

persona comença el joc dient el seu nom i l'escola d’on ve, i tira el fil a una altra persona, que fa 

el mateix dient el nom i l’escola, així fins que es formi una estrella. 

Seguidament es tracte de desfer l’estrella feta amb el fil, dient les dades de l’altre persona que 

t’ha passat abans el fil. 

La següent activitat tractava de donar les nostres impressions sobre 4 fotografies que ens van 

ensenyar: 

 

● La presència dels plàstics en els nostres oceans 

● La contaminació  

● Els envasos 

● Els ganivets de plàstic 



  
  

 

 
 

 

 

Per obrir debat vam formar grups per expressar les nostres opinions i propostes de millora i es 

va acordar el següent: 

Vam comentar que ens donava molta tristesa que molts animals estiguin en perill d'extinció pel 

canvi climàtic, la contaminació, els plàstics, les fàbriques... Per això, vam proposar que tenim 

que ser més conscients quan utilitzem el plàstic i reciclar-ho correctament. També vam proposar 

utilitzar menys el cotxe, caminar més i comprar més aliments km 0. Tampoc ens agrada gens 

que hi hagi brutícia al terra, ja que no ens costa gens ser més responsables i llençar-les a les 

escombraries. Així doncs, vam acordar en si veiem brutícia al terra, recollir-la. 

Finalment, vam fer una ronda de precs i preguntes que teníem sobre el Consell Infantil Municipal 

i  vam acabar la sessió tots contents i còmodes.  

Tancament  

En conclusió, vam fer activitats molt xules, creatives i compromeses en les que ens vam conèixer 

i vam reflexionar. 

Ens va agradar a tots moltíssim les activitats i tenim moltes ganes d'aportar les noves idees al 

proper Consell Municipal.  

 

 

 

 


