
 

NOVENA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ 1 DEL CONSELL D’INFANTS I 

ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

  

 

Dia i hora: 17/10/22 – 18h 

 

Lloc: Complex Parc Central 

 

Consellers/es: 8 

 

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

  

 

 Benvinguda 

Escrivim els nostres noms en enganxines i els anotem al llistat d’assistència.  

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: Fan-fan 

Juguem al joc de coneixença del “fan-fan”. Essencialment consisteix en anar movent-nos per 

l’espai i anar enfrontant-nos al pedra-paper-tisora. La persona que perd, es posa darrera de la 

guanyadora i la persegueix per l’espai, tot animant-la.  

Finalment, tot el grup anima a una persona.  

El joc agrada tant que fem dues rondes!  

El joc ens serveix per refrescar noms i, al mateix temps, per activar l’energia de la tarda.  

 



 

 

 Activitat 2: Decidim! 

Tornem a exposar totes les idees que van aparèixer a la sessió passada amb la Pluja d’idees, i 

n’escollim una per diumenge 20/11, el Dia dels drets dels Infants. Fem un rànquing de dues o tres 

propostes.  

 

 

PROPOSTES 

1) Proposta Ariadna i Lucía: Fer una rifa i amb els diners acumulats enviar-ho a una ONG 

que fomenti els Drets dels Infants (PROPOSTA GUANYADORA) 

2) Proposta Biel i Mar: Gimcana amb fites per diverses parts de la ciutat i a cada una que 

reivindiqui un dret, alguna pancarta lliure per reivindicar. A cada lloc et dona pistes per 

anar d’un lloc a l’altre. Caldria pensar quin dret es reivindica i com es fa.  

3) Proposta Laura i Adrià: Gimcana quieta. (PROPOSTA DE RECANVI) 

a. Contacontes dels drets 

i. Per a més petits: Petit joc de memory amb imatges i textos 

b. Explicació dels drets 

i. Per a més grans: Respondre preguntes dient coses sobre els drets.  

4) Proposta Magí i Iris: Que els infants i adolescents puguin aportar propostes per millorar 

Sabadell. Que els emojis vagin canviant i, quan hi hagi més propostes, els emojis vagin 

sent més contents ja que hi haurà més propostes.  

 



 

 

 

 

 

 Activitat 3: Desenvolupem l’activitat 

De la idea escollida, que és la proposta de la rifa, la desenvolupem per a donar-li forma.  

La cistella dels infants 

Així que treballem sobre aquests tres punts:  

a. Preparació prèvia 

Cal consultar-ho a l’Ajuntament.  

b. Desenvolupament activitat 

Es rifa un cistell amb dues parts:  

- Amb una manualitat (Que cadascú faci alguna cosa a casa) 

- Amb aliments atractius pels infants (Xocolatines dels tres tipus, torrons, 

bombons, caramels, aliments relacionats amb Nadal, etc.)  

- Una còpia del Memory dels Drets dels Infants 



 

- Bossa de tela 

- Material escolar 

- Samarreta del Consell dels Infants 

- Algun joc infantil (Tipus nines, cotxes o similars)  

 

Es pot fer una llista amb tot el contingut per a al·lèrgics.  

Es posa la cistella damunt la taula i es tapa perquè tothom la vegi tapada.  

Quan una persona participa a la rifa, se’ls hi dona un paperet amb el número i un dret dels infants 

explicat.  

 

Es posa 1€ al preu de la butlleta.  

 

Algun càrrec polític pot treure el número escollit.  

 

Parlar a una hora a que es farà el sorteig, a les 12h.  

 

Es pot fer una pancarta gran que posi “Rifa de la Cistella dels Infants”.  

 

c. Materials + Logística 

- Cistella 

- Manta per tapar la cistella 

- Taula per posar la cistella 

- Contingut cistella (Samarreta del Consell dels Infants, xapes, xocolatines, algun 

joc, Memory dels Drets dels Infants, material escolar, etc.) 

 

 Activitat 4: Dibuixos i Participació al Diari ARA sobre Salut Mental 

Demanem qui ha portat dibuixos o textos i deixem un espai per a la realització de nous dibuixos 

o textos.  

Les Conselleres i Consellers que ho han dut de casa, comparteixen les seves obres amb la resta.  



 

 

 

 Activitat d’avaluació 

Posem els dos fulls avaluatius i repartim els gomets per l’espai per tal de valorar com ha anat la 

sessió.  

 

 

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 

90% 0% 10% 



 

 

 

 


