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CONSELL D’INFANTS CENTELLES 2017-18 

 

Acta de reunió 
  
Assisteixen;   la Marta de Xoriguer, en Nil de Sagrats Cors, en Quique, la Núria, l’Èric, l’Elga, en Pep, la 

Mar, l’Alba, en Roc, l’Aitana i l’Aina 

La Carol i la Mònica com a dinamitzadores. 

Falten;   

 

Data:  9/4/2018 Hora: 17,15 h Lloc: Ajuntament de Centelles 

 

Temes  a tractar: 

− Fer el còmic pel concurs del ciberbullying. 

− Preparar el material per l’activitat de dissabte de la marató de la sang. 

                                           

Tema principal del còmic, idea que volem destacar: 

− La diferència és positiva 

− No utilitzar les xarxes per insultar 

− Les bromes virtuals o no, potser no fan gràcia a qui les rep 

− Destacar la importància de la privacitat en les converses virtuals, no fer difusió de 

les converses per assetjar a algú. Idea triada 

Nombre de vinyetes que utilitzarem per a la història: 

1ª Vinyeta: en Francesc i en Dustin i bafarada: 

Francesc: estic angoixat, vaig a escriure al meu amic. 

Dustin: ja m’està escrivint una altra vegada el pringat d’en Quique 

2ª Vinyeta: converses 
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Membres de l’equip i rol adquirit: 

 

Introducció 

Dos nois parlen pel whatsapp, un d’ells explica una intimitat a l’altre pensant que és el seu amic. 

 

Desenvolupament 

El noi decideix compartir-ho amb diferents grups d’amics comuns i a les xarxes socials, quedant el 

seu amic molt afectat. Els seus amics se’n riuen, tots menys una companya, la Berta, que es posiciona 

públicament i parla amb la resta. 

 

Desenllaç 

En un principi la gent no la vol escoltar però mica en mica es donen compte que en Dustin no ha fet 

bé i no li poden tenir confiança. En Dustin està preocupat per què ningú respon als seus missatges i 

la Berta decideix parlar amb ell i explicar-li el per què. En Dustin està molt penedit i demana disculpes  

a en Francesc. 

 

Conclusió 

Fer difusió de les converses privades és un tipus de ciberbullying. Continuar compartint és agreujar 

el ciberbullying i ens converteix en agressors. Davant d’una conversa privada stop i fer costat a la 

víctima. Posicionar-nos i denunciar, no continuar amb la cadena 

 

Mar González i Castro, 10 anys, 5è 

Aina Vila Tañà, 11 anys, 5è. 

Marta Molist Garcia, 12 anys, 6è 

Roc Boleda Feliu, 11 anys, 6è 

Pep Brecha Vila, 11 anys, 5è 

Quique Jiménez Kaissi, 12 anys, 6è 

Elga González Jurquera, 10 anys, 5è. 
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Alba Rescalvo Márquez, 11 anys, 6è. 

Aitana Cuevas Muñoz, 11 anys, 5è 

Èric Falgueras Dordal, 10 anys, 5è. 

Nil Ballesta Tobau, 11 anys, 6è. 

Núria Mas Montero, 12 anys, 6è. 

 

Informem dels acords amb la gent gran: 

− Farem 5 tallers cadascun, gent gran i nosaltres. 

− Hem de fer un cartell per anunciar les activitats. 

− Idees per la foto: un parxís i una consola, unes passes petites i unes de grans que caminen 

plegades, raperos grans i joves,... 

− Títols: “juguem plegats”, “intercanvi d’experiències”, “riure, jugar, compartir” 
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