
 

NOVENA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ 3 DEL CONSELL D’INFANTS I 

ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

  

 

Dia i hora: 19/10/22 – 18h 

 

Lloc: Complex Parc Central 

 

Consellers/es: 9 

 

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.  

 

- Proposta Martina i Mario: Taller d’imaginació. Consisteix en crear la teva pròpia 

història en diversos formats: còmic, conte, llibre, etc. Diferents volums (De 5 

pàgines, de 10 pàgines, de 15 pàgines o de 25 pàgines) La temàtica del text és 

lliure, ja que va amb el Dret de les ales. (SEGONA MÉS VOTADA) 

- Proposta Ibra i Emma: Taller de cuina freda, tenint en compte al·lèrgics (Gluten, 

etc) Es poden fer brotxetes de fruita. Fa referència al Dret a la panxa contenta. 

(PROPOSTA GUANYADORA) 

- Proposta Ona i Maria: Cadena de desitjos, on cadascú escrigui un desig per al 

futur relacionat amb els Drets dels infants. I es pugui penjar dins l’Ajuntament.  

- Proposta Sara, Marina i Akari: Xapes personalitzades. I xapes amb els diversos 

drets.  

 



 

 

 

 

 Activitat 3: Activitat Dia dels Drets dels Infants 

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

 

Surt escollida la proposta de Taller de cuina freda.  

 

Després, treballem la proposta sobre diversos punts:  

- Preparació prèvia 

- Desenvolupament activitat 

- Materials + Logística 

En aquest taller hi trobareu bols/plats de fruita diversa (taronja... fruita de temporada, mandarina, 

raïm, magrana a la macedònia, plàtan, poma, maduixa? Kiwi? També es podria posar una secció 

de fruits tropicals, mango, pinya, ... poma, pera) i pals de brotxeta a disposició, que podrà agafar 

i anar posar al palet al seu gust. 



 

Plats per diferents tipus de fruita. 

Es podria deixar també l’opció de crear una macedònia (posar a disposició un bol i una 

forquilleta/escuradents) 

 

La paradeta estarà oberta a tothom que tingui il·lusió en fer-se la seva brotxeta. Si són petits que 

els acompanyin els pares/adult responsable. 

 

Es preguntarà a les persones que vinguin si tenen alguna al·lèrgia, per ajudar-lo a trobar les 

opcions. 

 

Per l’espai imaginem: una taula amb estovalles i un cartell amb “Taller de cuina” o “Cuina freda” 

i dibuixar-hi algunes fruites. Opció de poder fer el cartell visible per les dues bandes. 

 

A cada taller es podria donar alguna xapa amb la imatge del dret amb el què estigui relacionat. 

També que hi hagi una petita explicació de què vol dir el dret escollit. 

 

A cada taula es repartiran diversos consellers/es. 

 

A preparar: 

- Taules (un parell), que posarem a prop 

- Xapes amb els drets en relació a cada taller (possibilitat de portar la màquina 

d’enxapar a la comissió 3 per fer les xapes + impressió a color de la imatge en 

format xapa) 

- Estovalles llargues (de paper?) 

- Ganivets, fusta per tallar, ... material per preparar la fruita 

- Pancarta 

- Palets de brotxeta, forquilletes i bols/plats/gots petits de paper/fusta 

- Guants per qui talla la fruita 

- Culleres a cada bol per ajudar a repartir la fruita* (opció que els pròpis 

consellers/es puguin servir les fruites que es demanin) 

- Paperes 

- Cadires 

Important anar tallant la fruita a mida que es vagin utilitzant per evitar que es faci malbé.  

 



 

Es poden fer torns si som molts consellers i conselleres interessades en dinamitzar, i també ens 

podem adaptar en funció de les visites que tingui la paradeta. 

Es pot repartir la gent en qui atén a la gent que ve a la paradeta i aquella que prepara la fruita 

segons demanda 

 

Posaríem un límit de tres vegades (com a màxim, combinant entre els dos formats), (es pot afegir 

aquesta informació al cartell) 

 

 

 

 

 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% 

 


