
 

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

ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

  

 

Dia i hora: 15/11/22 – 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: 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 

Es segueix treballant en la proposta que va sortir escollida a la darrera sessió per a enfocar-ho al 

DUDI.  

Serà una petita obra de teatre amb breus sketchos on les Conselleres improvitzaran una mica 

segons les situacions que hagin preparat:  

PROPOSTES D’SKETCHOS 

 

 

Dret que es vulnera: la salut mental / al trencaclosques 

- Una nena està llegint i té dislèxia o diu els números en diferent ordre. I un grup 

de nenes i nens es riu d’ella tot senyalant-la.  

- Que t’ignori un grup de nenes i nens (Solució: Se’ls hi pot explicar directament 

al grup)  

 

Dret que es cuida: la salut mental / al trencaclosques 

Es pot acudir a una mestra o psicòloga i se li explica que hi ha unes companyes que estan 

molestant. Llavors, la mestra acompanya, recolza i escolta la nena.  

 

Dret que es vulnera: al secret / la intimitat 



 

- Una persona té un secret i alguna companya s’assabenta d’aquest secret i 

l’amenaça i la pressiona 

- Que el pare i la mare pressionen per saber tota la informació del que fa l’infant 

 

Dret que es cuida: al secret / la intimitat 

S’explica que un nen no vol compartir un secret i se li respecta la seva opinió i se’l deixa tranquil.  

 

Dret que es vulnera: a l’abraçada / ser estimat 

El pare i la mare no son presents. I la pròpia nena es fa l’esmorzar, marxa sola caminant, va a 

l’escola, torna i es fa el dinar i es fa el sopar.  

 

Dret que es cuida: a l’abraçada / ser estimat 

El pare i la mare hi son presents, estan presents, pregunten com està i el reben a casa quan torna.  

 

Dret que es vulnera: al joc/a la pilota 

Que les nenes vulguin jugar a futbol i els nens no les deixin perquè son nenes.  

O al revés, que els nens puguin ballar, per exemple.  

 

Dret que es cuida: al joc/a la pilota 

Que hi hagi una persona que t’acompanyi en jugar, pot ser una companya i et guiï o t’inclogui al 

grup.  

 

Dret que es vulnera: a ser qui soc 

- Una nena dibuixa molt bé i ha de trencar els seus dibuixos abans de portar-los a 

casa perquè la seva família no els vegi.  

- Que els teus pares no et deixin veure o fer coses que a ells no els hi agraden i que 

t’obliguin a ser com ells 

 

Dret que es cuida: a l’alimentació/panxa contenta 

Per potenciar-la, a algunes escoles es dona una beca a aquells infants que no poden pagar-se el 

menjador.  

 

Dret que es vulnera: a l’alimentació/panxa contenta 

Quan es vulnera, que no es pugui portar esmorzar a l’hora d’esmorzar perquè a casa no tenen 

recursos.  

 



 

Dret que es cuida: a la igualtat/jo=tu=ella 

Quan es potencia, el que es fa és parlar amb els infants que generen el bullyng. 

 

Dret que es vulnera: a la igualtat/jo=tu=ella 

Un que es fes bullyng a un nen que es riuen d’ell i fan servir insults que tenen a veure amb la salut 

mental: “subnormal”.  

 

Dret que es vulnera: a la pau 

Si estaven al carrer i hi havia una manifestació, que no vingui algú i els faci fora de forma violenta.  

 

Dret que es cuida: a la sanitat/a la tireta 

Quan es potencia, una situació involucrada de “Metges sense fronteres”, una situació que ajuda a 

països del mon.  

 

Dret que es vulnera: a la sanitat/a la tireta 

Quan hi ha un país que no té sanitat adequada i pública. Que un nen o nena no pot rebre un 

medicament perquè no el pot pagar.  

 

 



 

 

 

 

 

 Activitat 3: Desenvolupem l’activitat 

a. Materials + Logística 

1. CHILL OUT 

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

- Gespa o alguna cosa còmode per asseure’s 

- Cortines de teatre 

- Palets amb coixins 

- Bancs 

- Pufs 

- Coixins rodons 

- Un escenari petit (O tipus palet) 

1. Portaran disfresses de casa 

 Vindran vestides de casa de negre 

 Gorra 

 Jersei 



 

 Dessuadora 

 Collarets grans 

 Ulleres de mentida 

 Corbata 

 Gorro de pare 

 Camisa gran 

 Pilota 

 Bastó 

 

 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:  

- Naia Marco 

- Hawa Diallo 

- Mariona Ochando 

 

 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% 

 

 


