Consell d’Infants
2017- 2018

ÍNDEX
1. Organització
2. Enquestes per participar en la millora de la Palma de Cervelló
3. Accions assolides del CI
4. Seguiment d’accions del CI
5. Valoracions del CI 17-18
6. Conclusions

ORGANITZACIÓ
•

•

•

•

•

Es fa un plantejament de que volem aconseguir durant aquest curs.
Es proposa adaptar l’enquesta per fer participar als alumnes i
companys/es de 5è i6è curs del CEIP El Solell.
Es fa un buidatge de les enquestes i aclarim dubtes del que demanen
els companys.
S’elabora un quadre amb totes les mancances i necessitats detectades
i en alguns casos propostes que donen resposta a aquestes
necessitats.
Busquem un dia per fer la Reunió amb l’Alcalde i la Regidora
d’Educació i Infància.

ENQUESTA PER PARTICIPAR EN LA MILLORA
DE LA PALMA DE CERVELLÓ

▪ Model adaptat pel CI
2017-2018

▪ Objectiu: fer-la més

entenedora apropantla al col·lectiu al que es
dirigeix per tal de
poder extreure
informació més fiable.

ENQUESTA PER PARTICIPAR EN LA MILLORA
DE LA PALMA DE CERVELLÓ


Aquest any, hem obtingut 50 enquestes omplertes per part de l'alumnat i
tutors dels cursos de 5è i 6è de CEIP El Solell, que suposa un 78% de
participació.



El CEIP El Solell, única escola al municipi i per tant és una representació
bastant real del col·lectiu.



El buidatge d'aquesta enquesta alhora també és molt útil per poder
justificar les accions que es desenvoluparan a posteriori.

ENQUESTA PER PARTICIPAR EN LA MILLORA
DE LA PALMA DE CERVELLÓ
TAULA DEL NOMBRE DE VOTS PER ÀMBIT
ÀMBIT

NOMBRE VOTS

EDUCACIÓ- FORMACIÓ

42

URBANISME I ESPAI PÚBLIC

47

MEDI AMBIENT

21

JOVENTUT

8

CULTURA I OCI

2

MOBILITAT

6

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

2

SALUT

13

TOTAL

141

Aquesta taula és té en compte alhora
de dur a terme les accions però també
es prioritza:
- Accions que els membres del Consell
d'Infants
consideren
potents
i
motivadores tant per ells com pel
municipi .
- Ítems com la viabilitat de gestió tant
per accessibilitat com per utilitat.

ACCIONS ASSOLIDES DEL CI
1. Taller Intergeneracional de Risoteràpia
2. Taller de Pintura Urbana
3. Adhesió a la Campanya “Let’s Clean Up Europe” de la Setmana
Europea contra la prevenció de residus.

4. Elaborar la bústia del CI
5. Campanya “PER UNA PALMA MÉS NETA”

ACCIONS ASSOLIDES- JOVENTUT I PARTICIPACIÓ
Setmana Jove 2018
1. TALLER INTERGENERACIONAL
DE RISOTERAPIA

2. TALLER DE PINTURA URBANA

ACCIONS ASSOLIDES- MEDI AMBIENT
Let's Clean Up la Palma!

3. Adhesió a la Setmana
Europea
contra
la
prevenció de ResidusCampanya Let's Clean Up
Europe!
Objectiu: Mantenir els
espais municipals i naturals
més nets

ACCIONS ASSOLIDES- PARTICIPACIÓ
Bústia del CI
4.
Elaborem una bústia del CI. S’iniciarà el
funcionament de cara el curs 18-19. (prova pilot)
Objectiu: Disposar d’una bústia on els alumnes de
l’escola puguin deixar idees, necessitats detectades,
propostes (enquestes...) conservant l’anonimat i
donant més flexibilitat a la recollida d’aquestes durant
tot l’any.
Ubicació: A l’entrada de la biblioteca del CEIP El Solell .
Funcionament: Abans de cada trobada hi haurà un
encarregat del CI que recollirà les propostes per
treballar-les durant la sessió.

ACCIONS ASSOLIDES- MEDI AMBIENT
“PER UNA PALMA MÉS NETA”
5. Campanya de conscienciació i sensibilització:
Objectiu: Mantenir els espais municipals i naturals més nets.
Proposta: Penjada de cartells per la palma.
- Renovació dels cartells, adaptant-los a les necessitats detectades aquest any
(molts xiclets al terra).
- Elaboració d’un diàleg i gravació de l’acció per fer difusió per la Palma TV.
Zones de penjada: C/Sant Jordi, C/Santa Maria, C/Alberes (camp de futbol),
C/Pirineu, C/Montseny i C/Cadí.

ADAPTACIÓ DELS CARTELLS “PER UNA PALMA MÉS NETA”

SEGUIMEN D’ACCIONS
•
-

PROPOSTES D’EDUCACIÓ – ESCOLA CEIP EL SOLELL
Manteniment del patí de l’escola

•
-

PROPOSTES D’URBANISME I ESPAI PÚBLIC
Camí Escolar
Arbre de Nadal al municipi

•
-

PROPOSTES D’EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT
Escola verda i reciclatge
Separació de residus al Punt Jove

•
-

PROPOSTES DE PARTICIAPACIÓ I ASSOCIACIONISME
Creació d’una colla de diables

SEGUIMEN D’ACCIONS [0]
EDUCACIÓ
MANTENIMENT DEL PATÍ DE L’ESCOLA:
- Substitució de les xarxes delimitadores del pati de l'escola
- Col·locar xarxes a les porteries i cistelles de bàsquet del patí de l'escola
Objectiu: Mantenir els espais de l’escola en bon estat.
Estat: A valorar amb l’Escola.

SEGUIMEN D’ACCIONS [1]
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
CAMÍ ESCOLAR: És una prioritat. Subvenció sol·licitada. Si la concedeixen es podrà
iniciar el Camí escolar.
Objectiu: Camí a l’escola més segur, sostenible i comunitari.
Aquest projecte implica:
-

Més senyalització
Aplanar i eixamplar els carrers d’aquest recorregut (c/Alberes: carretera i vorera al
mateix nivell).
Col·laboració i implicació comunitària per part de l’ACEP (Associació de comerciants i
Empresaris de la Palma).

SEGUIMENT D’ACCIONS [2]
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
ARBRE DE NADAL: Es sol·licita adornar un avet ja existent amb llums de
diferents colors i intermitents. És una proposta també sol·licitada pel Casal
de la Gent Gran. L’Ajuntament la considera viable i es contempla poder dur-la
a terme pel Nadal 18-19.
* Opcions de zones municipals possibles on fer-ho:
- Plaça Onze de setembre
- Plaça Puigmajor
- Plaça de l’Església
Objectiu: Decoració del poble per Nadal amb recursos ja existents (tenint en
compte el baix pressupost ).

SEGUIMENT D’ACCIONS [3]
EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT
ESCOLA VERDA i RECICLATGE: El projecte Escola Verda és un projecte conjunt entre
l’Àrea de Medi Ambient i l’Escola municipal. El reciclatge està inclòs dins el projecte.
L’Àrea de Medi Ambient té sol·licitades papereres de separació de residus per destinarles als serveis públics municipals que n’estiguin interessats.
Objectiu: Un municipi més ver i sostenible.
- Conscienciar la importància del reciclatge per aconseguir reduir residus a nivell
municipal.
Estat: Reunió programada al setembre per parlar de les accions que ha de fer l’escola
per adherir-se com a “Escola Verda”.

SEGUIMENT D’ACCIONS [4]
EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT
SEPARACIÓ DE RESIDUS AL PUNT JOVE: Espai socioeducatiu
municipal.
L’Àrea de Medi Ambient té sol·licitades papereres de separació de residus
per destinar-les als serveis públics municipals que n’estiguin interessats.
Objectiu: Un municipi més verd i sostenible.
- Conscienciar la importància del reciclatge per aconseguir reduir residus a
nivell municipal.
Estat: Hem començat a fer la separació -de paper i cartró i d’envasos- i cal
acabar de concretar com es gestionarà la recollida de paper.

SEGUIMENT D’ACCIONS [5]
PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
CREACIÓ D’UNA COLLA DE DIABLES: Es sol·licita un correfoc per a
totes les edats amb bèstia de foc. Obert a tota la població.
Objectiu: Promoure i donar suport a l’associacionisme del municipi
I FASE: Informar al Regidor de Joventut de la proposta per fer un
cronograma d’actuació
II FASE: Contactar amb associacions i entitats per fer la proposta.
III FASE: Reunió amb els interessats

VALORACIONS
*El que més els ha agradat als
membres del CI 17-18:
- Poder millorar el poble d’una forma
agradable.
- Ajudar el poble i compartir l’opinió
amb els companys.
- Que fem activitats molt divertides
- Que la nostra opinió es té molt en
compte
- L’acció de recollida de residus
- La penjada de cartells

*Consideren que ha millorat coses de la
Palma:
- Està més neta
- Més implicació de la gent
* Aportació de millores:
- Que no es desapuntin a mitjans de curs
- Puntualitat
- Més participació dels nens a l’escola
* Paraula que defineixi el CI:
Superguay, diversió, agradable, alegria,
xulo, m’encanta

Creiem que el projecte CI és molt enriquidor per a tots i totes
* Consciencia als infants a tenir cura i a mirar-se el lloc on viuen d'una manera més sensible i propera.
* Augmenta el seu sentiment de pertinença.
* Aprenen a relacionar-se entre nois i noies de les diferents edats, en un espai diferent de relació
* Espai obert a expressar, reflexionar i debatre amb l'esperit crític, a aprendre a aprendre, a obrir-nos a
veure més possibilitats que la pròpia, a fer cohesió de grup per tal d'assolir un objectiu en comú: la millora
de la Palma de Cervelló.

CONCLUSIONS
Implicar a la infància en la millora del municipi

Moltes gràcies per la vostra atenció

