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QUARTA SESSIÓ DE LA COMISIÓ 1 DEL CONSELL D’INFANTS  I 

D’ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

 

 

Dia i hora: 13/06/22 – 18h 

 

Lloc:  Casal Pere Quart 

 

Consellers/es: 14 

 

Dinamitzadors/es: Roser Garcia i Andrea Altadill (PortaCabot). 

 

 

Van arribant els Consellers  i les Conselleres, recordem que han de signar i posar-se el nom a la 

samarreta. Tot seguit fem una breu explicació sobre l’organització de la sessió d’avui.  

 

• Activitat 1. La gallina 

Iniciem la sessió amb joc, avui proposem el joc de la Gallina. Aquest joc consisteix en intentar 

arribar a ser una gallina, com? Hi ha 3 nivells, ou, pollet i gallina.  La gallina és el nivell final, el 

pollet és el mig i l’ou l’inicial. Així doncs, ens posem de peu per tot l’espai i tothom comença 

sent ou ( si ets un ou has d’anar dient “boing-boing” i saltant). Quan “xoques” en un altre ou has 

de jugar al pedra, paper i tisora per veure qui segueix sent ou o qui passa al següent nivell, el 

pollet (si ets un pollet t’has de moure per l’espai dient piu-piu tot l’estona). Així fins que arribis 

a ser gallina, quan perds una partida de pedra, paper i tirares baixes un nivell. 

Agrada molt i fem dues rondes!  
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• Activitat 2. Preparació de la sessió plenària 

 

Avui dediquem gran part de la sessió a preparar l’acte del plenari. Per fer-ho ens dividim en  

quatre grups de treball, cada grup treballarà un tema diferent. Els temes son:  

- Presentació 

- Sarajevo 

- Holocaust 

- Covid-19 

- Sabadell capitalitat de la cultura 2024 

- Plaça dels Infants 

- Videoclip (jornada convivencial) 

 

Els Consellers i Conselleres expliquen breument com han format part d’aquests actes o de quina 

manera hi han col·laborat, també escriuen allò que han aprés de totes aquestes experiències.  

Plaça dels infants 

- Els antics infants van demanar a l’ajuntament que fessin una plaça dedicada als infants. 

- El dia de la constitució, l’ajuntament va donar l’encàrrec als nous infants de la 

coordinadora d’imaginar-se com volien que fos la plaça 

- A la primera sessió de la coordinadora ens van demanar que parlem a classe de què volíem 

que hi hagués a la plaça i que la repliquem a la nostra manera. 
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- A la següent sessió vam compartir les nostres idees (fins i tot projectes), vam ajuntar les 

idees que més ens van agradar, finalment els tècnics de l’ajuntament ens van ensenyar, proposar 

i explicar vegetació i jocs. 

- A la sessió de tancament de la coordinadora vam ensenyar fotos antigues de Sabadell que 

vam buscar a casa com encàrrec per posar a les finestres de la plaça (torre de l’aigua, l’ajuntament, 

etc...) 

 

 

Sabadell capital de la cultura 2024 

1. L’ajuntament ens va demanar idees per quan Sabadell fos la capital de la cultura catalana 

el 2024 

2. En uns ‘post-it’ vam posar les idees que vam tenir sobre la cultura catalana (música, 

contes, teatre, circ, titelles i dansa) 

3. Vam posar les idees en comú i després vam opinar sobre elles (per exemple, conta-contes 

o guies per Sabadell) 

4. Vam traslladar les idees que van quedar a l’ajuntament de Sabadell 

5. L’ajuntament les va rebre i triarà quines són més creatives i que podrien atraure a més 

gent 

 

 

Idees videoclip 

1. El rap tractava sobre la discriminació 

2. Tothom del consell va participar 

3. Nel·lo ens va ajudar a fer el rap 

4. Totes les comissions en un lloc concret per gravar una part del vídeo 

5. Les persones que van voler gravar la veu van gravar un tros de la lletra de la cançó 

 

 

 

Holocaust 

L’ajuntament ens va demanar voluntaris per encendre una espelma a l’honor als infants morts per 

l’holocaust. 

 

Presentació 
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El consell d’infants és com es reuneixen nenes i nens de diferents escoles per millorar Sabadell 

des d’un altre punt de vista. 

 

Sarajevo (valors pel futur) 

Hem fet una rodona amb ‘post-its’ que posa els valors que volem que tinguin els infants del futur. 

L’ajuntament ens va demanar que féssim aquesta feina per presentar-la en un acte. 

El text que ha redactat cada grup el presenten al final de la sessió a tota la comissió per veure si 

s’ha de modificar alguna cosa. 

De tots els textos realitzats per cada comissió es farà el text que explicaran el dia del plenari. 

Així doncs, demanem quines persones voldran ser portaveus i fem el llistat de portaveus i 

suplents. 

 

COMISSIÓ DILLUNS 
PORTAVEUS:  

• ALBA CANOSA SEGURA 
• JUDITH GANDÍA MÁRQUEZ 
• HAWA DIALLO ROS 
• LAURA CALDERÓN OLMOS 

 
SUPLENTS:  

• AYA AJOURAY BOUDAGHYA  
• ARIADNA ASENSIO LÓPEZ 
• BIEL ESPLUGUES MARTÍNEZ 
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Quan tothom ha acabat passem a la posada en comú. Per tancar, expliquem en què consistirà la 

darrera sessió i donem detalls sobre el material que caldrà portar, resolem dubtes sobre el 

videoclip i els hi diem que hi haurà sorpreses amb aigua!!  
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• Activitat d’avaluació 

 

Per acabar, els Consellers i Conselleres responen a les preguntes de “Us ha agradat la sessió?” i 

“L’heu trobada curta o llarga?”: 

 

T’ha agradat la sessió? 

 

SÍ NO NI SÍ NI NO 

93% 0% 7% 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

86% 7% 7% 

 


