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PROJECTES TREBALLATS 

Aquest any hem estat treballant el tema de la Igualtat de Gènere. Vam començar fent-
nos unes preguntes com: 

-què és la igualtat de gènere? Com ens afecta en els nens i les nenes? Quines activitats 
es podrien fer per fomentar una societat més igual des de la infància? 

 També vam iniciar la feina veient uns documentals i fent debat sobre els estereotips 
de gènera. Vam poder analitzar en quina situació actual d’igualtat ens trobem alhora 
d’escollir una extraescolar, alhora de vestir, alhora de repartir tasques a casa i fins i tot 
alhora d’escollir uns estudia o una professió.  

Per treballar això vam mirar  revistes de joguines i vam contestar uns qüestionaris,  
també vam  fer uns jocs de rol per defensar les diferents posicions davant la igualtat de 
gènere i finalment vam fer un joc per donar rellevància al paper de la dona al llarg de la 
història. 

Aquest curs també vam treballar molt sobre l’activitat del Cau de Bruixes, ja que 
volíem realitzar un Escape Room i això ens va suposar molta preparació. 

Vam presentar la nostra proposta al tècnic David Camps, vam anar a veure l’espai i 
entre tots vam portar informació i propostes per fer les proves. Finalment vam fer una 
sessió a la Sala de baix de la violeta per elaborar tot el material i deixar-ho preparat pel 
dissabte de Cau de bruixes. 

Estem molt orgullosos de l’èxit que va tenir la nostra activitat ja que hi ha haver molta 
participació i la valoració per part de tothom va ser molt positiva. 

Passat el Cau de bruixes també ens vam posar a treballar l’activitat solidaria per la 
marató de la Sang. Però en aquesta ocasió vam preparar un taller senzill de pintar, 
retallar i decorar una baralla de cartes i els vam ensenyar un truc de màgia que podien 
fer amb la baralla de cartes que havien elaborat. Vam lligar l’activitat amb la temàtica 
de la marató de la Sang d’enguany. I tot i que el temps no es va acompanyar molt 
estem contents d’haver aportat en nostre granet de sorra aquell dia. 

Aquest any també ha vingut la  Marta i la Rita de Joventut a la última sessió del consell 
d’Infants i ens han explicat les actuacions que s’estan portant a terme a l’skate parc i l’activitat 
que està prevista i nosaltres amb aquesta informació ho hem transmès als nostres companys  
de classe. 

Finalment hem fet un qüestionari de valoració de les activitats i propostes d’aquest curs per 
decidir un Eix de treball pel curs que ve. 



PROPOSTES 

 Si es podria posar una paperera al carrer hospital a la plaça petita que hi ha 

anant cap a la torre. Després de les obres la van treure. 

 Com està el tema de la remodelació del parc del Pla del Mestre que es va 

treballar en una edició anterior del Consell d’infants. 

 Si es podrien posar porteries al parc de davant del poliesportiu. 

 Si es podria fer una festa de la infància a Centelles. 

  Revisar les estructures dels parcs i revisar i repintar les tanques dels parcs 

multi esports. 

 Bancs al camí fluvial i més cartells avisant que no es llenci brutícia o més 

papereres, especialment, al camí fluvial. 

 Al pavelló vell, millorar els lavabos. 

 Si a l’escola de música es podrien posar uns aparcaments pels patinets. 

  També demanen si es podria arranjar la vorera de la baixada d’en Bruguera, hi ha 

rajoles que estan malmeses. I al carrer del castell d’en Fitó  també. 

  I si es podrien fer més campanyes cíviques ja que encara hi ha molts 

excrements de gos. 

 La paperera del rossell està oxidada i no sabem si caldria revisar. 

 També revisar els cartells a prop de les escoles que posa que no està permès 

fumar. Ja que la normativa no es compleix i a més es tiren els cigarros i els 

xiclets de terra. 

 I hem vist que el Palau del Comptes està dins d’un procés participatiu per 

decidir que li agradaria als Centellencs i Centellenques però ens agradaria saber 

quines actuacions es preveuen. Si es comencen a fer obres a per reforzar 

estructura o què està previst. 

 I finalment veure si entre Centelles i Hostalets es farà camí per vianant o carril 

bici.  

 
ACTIVITATS 
 



• Es va fer la presentació del projecte a les classes de cinquè  
• Es va fer un sopar del Consell d’infants 
• Es va fer un SCAPE ROOM per Cau de Bruixes 
• Tallers per la Marató de la Sang 
• Es va elaborar un “consellometre” de propostes per portar al CNIAC i es va passar per 

totes les escoles. 

 

CNIAC 

• S’ha retornat a iniciar l’Activitat del consell Nacional d’Infants i Adolescents De 
Catalunya amb trobades de dinamitzadors i una Assemblea infantil. 

• S’ ha informat a les famílies de la renovació de càrrecs 
• S’han fet  eleccions per la renovació de representants del nostra Consell d’Infants al 

CNIAC. 
• També recollim l’encàrrec que ens ha fet el CNIAC de fer un “Consellometre” per les 

escoles i preguntar sobre diferents temes als nens i nenes de Centelles per portar les 
respostes al CNIAC i elaborar amb les respostes de tots els pobles un manifest pel dia 
dels drets dels infants. 

 

PROPOSTA DE TREBALL PEL PROPER CURS 

 Les Xarxes Socials i l’edat dels infants i adolescents a tenir accés i quins efectes 
tenen. 

 Quina intervenció dels cossos de seguretat ( policia, bomber, forestals...)hi ha 
al nostre poble. Funcionament, protocol, ect. 

 La neteja del poble i de l’entorn, visió dels infants de Centelles. 

 Amb el tema civisme surt la idea de crear una aplicació pel mòbil on 

estiguin localitzades totes les papereres del poble i fer una aplicació, 

joc... 

 Preparar activitat per celebrar els 10 anys del Consell d’Infants de 

Centelles. 

 


