
 

 
CINQUENA SESSIÓ DE LA COMISIÓ 2 DEL CONSELL D’INFAN TS I 

ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

  

 

Dia i hora: 20/09/22 – 18h 

 

Lloc:  Complex Alexandra 

 

Consellers/es: 10 

 

Dinamitzadors/es: Roser Garcia i Sònia Tomàs (PortaCabot). 

  

 

Van arribant els Consellers  i les Conselleres, recordem que han de signar i posar-se el nom a la 

samarreta. Seguidament, expliquem breument l’organització de la sessió d’avui.  

 

• Activitat 1. La cadira foradada 

Comencem la sessió amb un joc, i proposem... La cadira foradada!  

El joc consisteix en què hi ha sempre una cadira buida, la cadira foradada. I una persona es posa 

al mig i ha d’aconseguir asseure’s a la cadira. Abans, però, que s’assegui, la persona que tingui la 

cadira foradada a la seva dreta, ha de cridar ben fort un nom d’algú dels presents. I aquest que ha 

sigut cridat, ha d’anar corrents a seure a la cadira foradada. Mentrestant, la persona del mig ha 

d’intentar seure a la cadira que encara no tingui nom!  

Ha sigut un joc àgil, que ha activitat l’energia de la tarda per tal de començar amb ganes i 

motivació la primera sessió després de vacances.  

 

• Activitat 2. Memory gegant dels Drets dels Infants 

Avui dediquem part de la sessió a reflexionar sobre els Drets dels Infants.  

Primerament, recordem què entenem com a concepte “drets dels infants”, i es comenta que és tot 

allò que un infant hauria de poder fer o ser.  

A partir d’aquesta definició, ens posem a treballar amb el memory gegant dels Drets dels Infants 

i, a mesura que els anem destapant i trobant, anem comentant a què fa referència cada un.  

Tot seguit, recollim breument les reflexions interessants i profundes que hem anat construint entre 

totes i tots sobre cada dret:  

 



 

1- Dret al paraigua, que els infants tinguin protecció i que no se sentin atacats. També pot 

ser una protecció física o d’una persona propera que ens cuidi. Es refereix a que la societat 

i el sistema hauria de ser la pròpia protecció dels infants, que puguin viure tranquils. Els 

infants son persones en creixement i som el futur i se’ns ha de cuidar.  

2- Dret al secret, és el dret de procurar tenir coses personals i no haver-les de dir totes. Pots 

guardar-te coses per a tu mateixa i que es quedin dins teu. Tenir la teva pròpia privacitat, 

en tots els sentits.  

3- Dret a les ales, el dret a tenir una educació i poder aprendre per saber coses i poder volar 

lliurement. Que els infants puguin accedir al coneixement.  

4- Dret a la panxa contenta, que permet tenir una alimentació sana i segura per a poder 

créixer. El dret que tots els infants no passin gana i que puguin accedir a una bona 

alimentació.  

5- Dret al micro, parla del dret a expressar la nostra opinió, tant a casa com públicament, a 

qualsevol lloc. Que puguem opinar sobre el que volem, o no volem fer, com ens sentim... 

Bàsicament, el dret a dir el que penses i a que ens escoltin. El Consell dels Infants, en 

certa manera, el que fa és cobrir aquest dret del micro per a que tinguem veu i ser escoltats 

per l’Ajuntament.  

6- Dret a ser qui soc, a pensar com cadascú vol i sent, sense que ningú li digui si està bé o 

no. És ser com cada una i una vol ser. Cadascú té la seva personalitat i és lliure 

d’expressar-la. Que les nenes puguin jugar a futbol si volen i que ho puguin fer lliurement.  

7- Dret a la gandula, dret a no fer res. De poder descansar, de no haver de treballar sempre. 

També parla de poder desconnectar i poder tenir temps per a tu mateixa.  

8- Dret al trencaclosques, dret a complementar-se als uns als altres i a respectar-se, tot 

treballant en grup. Vol dir sentir que encaixes, de no sentir-te apartat ni diferent, en el 

fons tots som iguals. Les peces del trencaclosques no totes son iguals, i precisament és la 

gràcia i totes acaben encaixant a la perfecció.  

9- Dret a la tireta, que tots els infants tenen dret a l’atenció mèdica.  

10- Dret a la pilota, tenir dret a estar feliç i poder tenir temps per jugar. Que puguis jugar 

encara que el joc no se’t doni del tot bé.  

11- Dret a la pau, els nens i nenes en general hem de viure en pau. Els infants hem de poder 

tenir una vida sense patiments, que no hi hagi guerres. I no carregar amb coses a la ment 

que siguin càrregues.  

12- Dret a la tribu , a tenir unes amistats i persones afins amb les que compartir i jugar. Que 

cap infant estigui sola i és important tenir un grup de persones amb les que riure, jugar, 

plorar, etc. Tenir un grup amb el que et entis còmod ei puguis compartir les teves 

preocupacions i coses que et passen. També pot referir-se a la família.  



 

13- Dret a la cabana, dret a tenir una casa i un habitatge. Ningú hauria d’estar al carrer, i 

molt menys els infants. Hi ha unes lleis a Espanya que protegeixen els infants en relació 

a l’habitatge, cap infant pot viure al carrer.  

14- Dret a jo=tu=ella, totes i tots som diferents i, alhora, som iguals. Que tots i totes podem 

fer les mateixes coses i tenim els mateixos drets.  

15- Dret a l’abraçada, dret a que estimis i que algú t’estimi i poder estar amb aquella o 

aquelles persones i sentir-te acompanyat. Poden ser abraçades físiques o sentir-te 

acompanyat i abraçat de forma metafòrica. Sentir que tens algú i que tens un recolzament. 

Una abraçada d’un pare o una mare és inimitable.  

16- Dret a la regadora, dona atencions i el dret a l’educació dels infants per créixer. La 

regadora fa referència a permetre que les nenes i els nens creixin. Als nens i nenes se’ns 

ha de donar alimentació, sostre, educació, acompanyament i amor. També és important 

que els infants estiguem bé a nivell mental i sentimental.   

 



 



 

 

 

• Activitat 3. Pluja d’idees 

Seguidament, ens repartim per grups de 3 o 4 persones i ens disposem a fe runa pluja d’idees 

sobre activitats o tallers que puguem realitzar i dinamitzar nosaltres, com a Consellers i 

Conselleres del Consell dels Infants de Sabadell, el diumenge 20 de novembre del 2022, en 

motiu del Dia Universal dels drets dels Infants.  

L’encàrrec que tenim és que decidim entre tots i totes les membres de la comissió, una activitat 

que puguem dur a terme durant aquell dia per a tots els infants que vulguin apropar-se a la 

celebració.  

Cada grup planteja diverses idees, i després les exposem al grup gran:  

 

- Mural de vivències, una llista amb tots els drets on els infants puguin escriure 

experiències relacionades amb aquell dret 



 

- Memory dels Drets dels Infants del Consell dels Infants, el format està pensat per a que 

sigui molt gran i es pugui jugar in situ. Amb dibuixos que els propis membres del Consell 

dels Infants vulguin desenvolupar, i relacionant dibuixos amb la definició de cada dret.  

- Petita obra de teatre sobre els Drets dels Infants, posant exemples diversos on els drets 

s’hagin vulnerat i fer participar el públic 

 

 

Així doncs, a la següent sessió, detallarem quina serà l’activitat que finalment farem com a 

Comissió el diumenge 20 de novembre del 2022.  

 

• Explicació dibuixos Diari ARA  

Finalment, i també en motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants, des de l’Ajuntament ens 

conviden a participar en el concurs de textos i dibuixos que promou el Diari ARA. La temàtica és 

sobre els Drets dels Infants i la Salut Mental.  

Tenim temps de presentar-nos fins el diumenge 30 d’octubre!  



 

 

• Activitat d’avaluació  

Per acabar, els Consellers i Conselleres responen a les preguntes de “Us ha agradat la sessió?” i 

“L’heu trobada curta o llarga?”: 

 

T’ha agradat la sessió? 

 

SÍ NO NI SÍ NI NO 

100% 0% 0% 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

100% 0% 0% 

 


