




Creació del Consell d’Infants a Berga i assistència Creació del Consell d’Infants a Berga i assistència 

a una jornada a Barcelona d’intercanvi amb a una jornada a Barcelona d’intercanvi amb 

altres Consellers i Conselleres.altres Consellers i Conselleres.

Van voler treballar sobre l’esport i el joc net. Es va Van voler treballar sobre l’esport i el joc net. Es va 

elaborar un díptic amb tot el que els infants van elaborar un díptic amb tot el que els infants van 

recollir.recollir.



Van participar en l’elaboració de l’ordenança de Van participar en l’elaboració de l’ordenança de 

civisme , tema d’actualitat aleshorescivisme , tema d’actualitat aleshores

Van  fer una trobada amb Consells d’infants del Van  fer una trobada amb Consells d’infants del 

territori i amb en territori i amb en FrancescoFrancesco TonucciTonucci, creador de les , creador de les 

ciutats ciutats dels Infantsdels Infantsciutats ciutats dels Infantsdels Infants

Van conèixer el funcionament i el dia a dia d’un Van conèixer el funcionament i el dia a dia d’un 

regidor, tant de l’equip de govern com de l’oposició i regidor, tant de l’equip de govern com de l’oposició i 

quines tasques feien cadascun quines tasques feien cadascun 



Inclusió Inclusió –– exclusió social.  Van fer una gravació a la exclusió social.  Van fer una gravació a la 
televisió amb tot el que van aprendre de la inclusió i televisió amb tot el que van aprendre de la inclusió i 
exclusió social amb protagonistes realsexclusió social amb protagonistes reals
http://www.youtube.com/watch?v=ibVT_eTasNghttp://www.youtube.com/watch?v=ibVT_eTasNg

http://www.youtube.com/watch?v=ISEdHXmil6Qhttp://www.youtube.com/watch?v=ISEdHXmil6Q

http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=--CaE5WElckMCaE5WElckM

Realització d’un taller de comunicació amb la gravació Realització d’un taller de comunicació amb la gravació 
d’un d’un lipdublipdub finalfinal
http://www.youtube.com/watch?v=ygkQgGPFacAhttp://www.youtube.com/watch?v=ygkQgGPFacA

Participació en el Congrés dels Jocs, amb jocs d’ara Participació en el Congrés dels Jocs, amb jocs d’ara ––
d’abans, d’aquí d’abans, d’aquí –– d’allàd’allà



“Ciutat 10” joc creat per Creu Roja. Els infants “Ciutat 10” joc creat per Creu Roja. Els infants 

analitzen si Berga és una Ciutat 10 analitzen si Berga és una Ciutat 10 
http://www.youtube.com/watch?v=F5fMd_1cPxAhttp://www.youtube.com/watch?v=F5fMd_1cPxA

Seguint els resultats del joc Ciutat 10, els infants van Seguint els resultats del joc Ciutat 10, els infants van 

fer el disseny d’una ludotecafer el disseny d’una ludoteca



Després de molts anys de petició, els infants han Després de molts anys de petició, els infants han 

pogut treballar en el disseny d’un pogut treballar en el disseny d’un skateparkskatepark per a la per a la 

ciutat que ara ens explicaran.ciutat que ara ens explicaran.

EscolesEscolesEscolesEscoles

Entitats Entitats 

Col·laboradorsCol·laboradors

FamíliesFamílies

InfantsInfants


