
 

NOVENA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ 2 DEL CONSELL D’INFANTS I 

ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

  

 

Dia i hora: 18/10/22 – 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 

a. Proposta Berta, Aitana i Naia: Fer un suro gran, d’un tamany de la pissarra, i a 

un tros posar alguns drets (alimentació, sanitat, joc, ser estimat, educació, ser 

escoltat, pau, amistat, habitatge i igualtat) A l’altre costat del suro, estarà buit i 

hi haurà paperets on els infants poden escriure o dibuixar vivències o situacions 

on hagin tingut mancances sobre aquest dret. De forma totalment anònima, i si 

volen posar el nom, el poden posar. Totes les persones hi poden participar, des 

d’una mirada de nen o nena, de quan érem petites i petits. Els adolescents poden 

participar des de la seva mirada d’adolescents.  

b. Proposta Mar, Mariona i Lucía (SEGONA MÉS VOTADA): Fer un memory 

familiar, que tothom pugui participar. Com el memory que ja coneixem, però 

més gran perquè pugui jugar molta gent. S’afegirien alguns drets, com el de la 

Salut Mental. Les dinamitzadores farien els grups de persones, que poden jugar 

sobretot infants i persones grans.  

Proposen de fer il·lustracions les pròpies membres del Consell.  

I que s’hagin de relacionar la lletra del dret i un dibuix.  

c. Proposta Júlia, Hawa, Serafina (PRIMERA MÉS VOTADA): Obra de teatre 

curta que tingui a veure amb la reivindicació de diferents drets dels infants, com 

la salut mental, etc. Serien petites obres de teatre tipus sketchs.  



 

Caldria que hi hagi un stand, com un petit teatre, amb coixins i una zona de chill 

out.  

Es diu que les propostes de situacions les facin les mateixes membres del Consell 

dels Infants.  

S’estableixen uns drets concrets i es treballarà sobre aquests.   

Les membres del Consell dels Infants proposen de fer un “improshow” amb 

paperets i surten situacions i s’improvitza sobre la marxa.  

Es proposa d’afegir una pissarreta que digui “Et sents identificat amb aquest 

sketch?”.  

 

 

 

 Activitat 3: Desenvolupem l’activitat 

De la idea escollida, la desenvolupem per a donar-li forma.  

 

S’escull la proposta de teatre.  

 

1. Preparació prèvia:  

a. Cada membre del Consell dels Infants portarà una situació bona i una dolenta on 

s’han vulnerat o cobert els drets.  

2. Desenvolupament activitat:  

a. El grup portarà propostes de situacions on s’hagin vulnerat o cobert els drets dels 

infants. Ho consultaran a les seves famílies i a les classes. Cada infant porta 2 

propostes per a la següent sessió.  

I a la següent sessió es treballen i s’escriuen, es diu qui ho fa, com es fa, etc. I 

també si no s’han treballat alguns drets, afegir situacions.   



 

b. A cada sketch es farà un diàleg i una proposta i es treballarà abans del diumenge 

20 de novembre.  

c. Els drets que es treballen: Alimentació, Sanitat i Salut Mental, Pilota, A ser 

estimat/da, Educació, A ser escoltat/da, A la pau, A les amistats, Habitatge, 

Igualtat.   

3. Material i logística:  

a. Bossa de disfresses: Cadascú portarà disfresses bàsiques, o els poden portar 

directament el diumenge 20/11 

b. Coixins o cadires per a que s’estiguin en públic 

1. CHILL OUT 

c. Carpa gran (Si pot ser a les fosques i que s’il·lumini) 

d. Gespa o alguna cosa còmode per asseure’s 

e. Cortines de teatre 

f. Palets amb coixins 

g. Bancs 

h. Pufs 

i. Coixins rodons 

j. Un escenari petit (O tipus palet) 

1. Es poden fer titelles o objectes que acompanyin els sketchs 

 

 

 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% 10% 0% 

 



 

 


