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1.- Identificació  de la sessió: 4 

Número de la sessió o de l‘acta: 4 

Data i lloc: 19 de desembre 2018 

Hora inici: 17:30                          Hora acabament: 19:00 

2.- Assistents: 

Nom i càrrec  i/o a qui representen(si s’escau): Ruben Zamora, Ainara Serrano, Joan 
Gil, Elena Julián, Sergi Asensio, Lucia Castellanos, Emma Avilés, Ona Bautista, Maria 
José Cano, Carla Castillo, Mel Domínguez, Nayara Rojas, Alex Sasot, Anjie Xia, Berta 
Rando, dinamitzadores (Carla i Cristina) 

 

3.- Nucli de la sessió: 

Ordre del dia: 

 1. Vídeo del Sergi del CNIAC 

 2. Valoració de la fira del gall  i explicació de l’utilitat del buidatge de l’arbre  

 3. Recordatori del projecte Ciberbulling 

 4. Treball per grups:  

  4.1. Buidatge de l’arbre 

  4.2 Creació del vídeo  

 5. Posada en comú  

Desenvolupament de la sessió:  

Els portaveus (Mel) s’encarrega d’explicar com es divideix la sessió  

1. Vídeo CNIAC: El Sergi porta un vídeo del CNIAC per a compartir amb la resta 
de companys i saber millor quina és la seva utilitat, què fan ...   

 2. Valoració de l’estand a la Fira del Gall i buidatge de l’arbre i recompte de 
vots de les preguntes 

  2.1. En gran grup es duu a terme una valoració de l’estand, propostes de 
millora i s’explica que el buidatge de l’arbre s’utilitzarà més endavant quan ens 
reunim amb l’Alcalde.  

 3. Projecte Ciberbulling  

  3.1 Els antics consellers/es expliquen quines idees tenien per a fer el 
vídeo i en quin moment del projecte ens trobem.  
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3.- Nucli de la sessió: 

  4. Treball per grups: buidatge de l’arbre i vídeo. El grup es divideix en 
tres grups segons els seus propis interessos, surten 6 voluntaris per a realitzar el 
buidatge de l’arbre, 2 voluntaris per a realitzar el recompte de vots i la resta del grup 
s’encarrega de pensar idees pel vídeo.   

  4.1. Posada en comú: els 3 grups posen en comú el treball que han 
realitzat.  

Buidatge de l’arbre: Diuen quines són les propostes de millora que volen els infants 
del Prat.  

Recompte de vots: Fan un recompte dels vots que han obtingut en les dues preguntes 
que s’havien plantejat. 

Vídeo del projecte: Proposen la idea que han elaborat pel projecte del ciberbulling, 
comencen a introduir la història, i tenen clar que hi haurà un protagonista que patirà 
ciberbulling a través de Watsapp. Falta per acabar de pensar/decidir qui serà aquest 
protagonista, com continua la història, en quins llocs es gravarà, com acaba la història 
i que succeeix.  

 

Acords:  

Vídeo del Projecteà Parteixen d’una idea principal que han elaborat on el 
protagonista de la història rep un missatge de Watsapp i veu que els companys de 
classe l’han afegit en un grup, decideixen que el vídeo començarà a la Plaça de la Vila  

 

  


