
 

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

ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

  

 

Dia i hora: 14/11/22 – 18h 

 

Lloc: Complex Parc Central 

 

Consellers/es: 5 

 

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: Joc de les paraules 

Juguem al joc de les paraules.  

Aquest consisteix en què entre tot el grup s’escullen diverses categories, com menjar, animals, 

esports, etc.  

Seguidament, la dinamitzadora diu una lletra i, ràpidament, els Consellers i les Conselleres han 

de demostrar la màxima agilitat per tal de veure qui és capaç d’escriure més àgilment una paraula 

que comenci per la lletra indicada de totes les categories.  

El joc ens activa mentalment i comencem la sessió!  



 

 

 

 



 

 Activitat 2: Estructura de la proposta 

Repesquem la proposta que va quedar en segona posició, la Gimcana quieta i la treballem més en 

profunditat.  

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

i. Es tindrà en compte que els infants més petits vagin acompanyats d’un 

adult 

b. Per a més grans: Quizz sobre els Drets dels Infants 

i. Com un concurs que caldrà, que hi hagi dos grups i que es vagi fent 

respostes 

ii. Dos cartronets amb llum verda-llum vermella 

 

 

 

Les preguntes del Quizz son les següents:  

 

1. Què vol dir la paraula “dret”?  

El dret 

 

2. Què son els “Drets dels Infants”? 

És tot allò que els infants poden fer perquè és el seu dret que així sigui.  



 

 

3. Quina relació té UNICEF amb el Consell d’Infants? Digues tres drets dels Infants:  

UNICEF promou i ajuda als drets dels infants.  

- A la pilota 

- A la panxa contenta 

- Al trencaclosques 

- A les ales 

- ...  

 

4. Què és el Consell d’Infants?  

És un òrgan de participació on estan representants tots els infants de Sabadell i hi 

assisteixen unes Consellers i Consellers per donar la seva opinió i en representació de 

tots els nens i nenes de la ciutat.  

 

5. Com explicaríeu el “dret a la cabana”? 

És el dret a poder tenir una casa amb condicions, que tingui un llit, un espai on posar el 

menjar, un lavabo per a la higiene, etc.  

 

6. Existeix el dret a fer el gandul?  

Sí.  

 

7. Existeix el “dret a les ulleres”? 

No.  

 

8. Dibuixeu el que enteneu del “dret al trencaclosques”:  

 

9. Quin d’aquests drets existeix: dret a la samarreta, dret a la regadora i dret a la panxa 

no contenta?  

Dret a la regadora.  

 

10. Aquestes dues imatges a quins drets us recorden?  

 

11. Existeix el “dret al secret”?  

Sí.  

 

12. Quin dels dos noms és el correcte: Dret al paraigua o dret a l’escut?  

Dret al paraigua.  

 

13. I què vol dir? 

Significa que tots els infants tenen dret a ser protegits, a tenir un escut que els protegeixi 

de violències externes, ja siguin cops, abusos, insults, etc. Aquests “escuts” poden ser la 

família, les amistats, etc.  



 

 

14. Què és “dret a les ales” o “dret a volar”? És el mateix?  

És el dret a l’educació i a poder estudiar, ja que aprendre i tenir coneixements ens dona 

llibertat i, per tant, “podem volar”.  

 

15. Quina relació té el “dret al micro” amb el Consell dels Infants?  

 

16. ***La versió per petits pot ser fe’ls-hi escollir amb el memory petit.  

 

Es proposa de fer una línia amb espais separats, amb tanques per tal d’ordenar les cues.  

 

 



 

 

També van estar treballant per tal d’emparellar els diversos dibuixos dels drets del memory, amb 

textos destinats a cada dibuix. Els textos son els següents:  

- Dret a la regadora: Dret a rebre atencions per créixer.  

- Dret al micro: Dret a tenir opinió pròpia, poder expressar-la i que s’escolti.  

- Dret a la tireta: Dret a l’accessibilitat d’un metge i a la medicina.  

- Dret a les ales: Dret a deixar volar la teva imaginació.  

- Dret al paraigua: Dret a que no t’insultin.  

- Dret a la cabana: Dret a tenir una casa com a llar.  

- Dret al secret: Dret a tenir intimitat i privacitat.  

- Dret a la panxa contenta: Dret a tenir accés a una alimentació saludable.  

- Dret a la tribu: Dret a tenir un entorn que et recolzi.  

- Dret a la pau: Dret a viure en un entorn pacífic.  

- Dret a la gandula: Dret a tenir temps lliure.  

- Dret a la pilota: Dret a distreure’s i poder jugar.  

- Dret a jo=tu=ella: Dret a la diversitat.  

- Dret a l’abraçada: Dret a tenir un recolzament emocional.  

- Dret al trenca-closques: Dret a expressar el que es necessita per a encaixar.  

- Dret a ser qui soc: Dret a ser com soc jo.  

 



 

  

 

 Activitat 3: Desenvolupem l’activitat 

a. Materials + Logística 

- Cartolines verdes i vermelles 

- Tisores 

- Preguntes impreses 

- Memory dels Drets d’Infants 

- 3 taules 

- Fulls blancs 

- Bolígrafs 

 

 Preparació del DUDI 

S’explica que es llegirà un manifest extret de les conclusions efectuades arran de la Trobada 

Estatal de Consell d’Infància i Adolescència d’Espanya.  

Enviarem el manifest als grups de WhatsApp i, si pot ser amb els noms marcats de qui llegeix. Es 

proposen voluntàries les següents Conselleres i Conselleres:  

- Mar Molina 

- Ariadna Asensio 

- Lucía Ramírez 

 

 



 

 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 

90% 10% 0% 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

85% 0% 15% 

 

 


