
 

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

ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

  

 

Dia i hora: 16/11/22 – 18h 

 

Lloc: Complex Parc Central 

 

Consellers/es: 6 

 

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: Decidim! 

 

Reagafem la segona opció que va agradar més en la darrera sessió per si no podíem dur a terme 

la primera, i és el Taller d’imaginació.  

Consisteix en crear la teva pròpia història en diversos formats: còmic, conte, llibre, etc. Hi haurà 

diversos models de plantilla, la pàgina 1, la 4 i el model de conte.  

La temàtica del text és lliure, ja que va amb el Dret de les ales.  

 

Es realitzen unes instruccions molt breus per a que les persones que assisteixin al taller sàpiguen 

què han de fer i, a part, es duu a terme una pancarta gran per tal de fer visible el taller.  

 



 

El text de les instruccions és el següent:  

- “Tria el format de la teva història, còmic o conte” 

- “Inventa’t la teva història” 

 

La frase del mural és “Deixa volar la teva imaginació” i el dibuix del dret.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 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:  

o Ona Sánchez 

o Valeria Torres 

o Marina Llamas 

 

 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 

100% 0% 10% 

 

 


