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QUARTA SESSIÓ DE LA COMISIÓ 3 DEL CONSELL D’INFANTS  I 

D’ADOLESCENTS DE SABADELL 2021-22 

 

 

Dia i hora: 27/04/22 – 18h 

 

Lloc:  Casal Pere Quart 

 

Consellers/es: 24 

 

Dinamitzadors/es: Roser Garcia, Marc Serra i Andrea Altadill (PortaCabot) i Nel·lo C 

(Plataforma per la Llengua) 

 

 

Aprofitem la benvinguda inicial per explicar breument allò que farem avui, tot seguint treballant 

en el projecte del videoclip sobre la diversitat. També presentem l’Andrea als Consellers i 

Conselleres, qui s’incorpora a partir d’ara a l’equip de dinamització del Consell. 

 

• Activitat 1. Joc de les categories 

 

Comencem jugant, com sempre, a un primer joc per trencar el gel. En aquesta sessió proposem 

jugar al joc de les categories. 

 

• Activitat 2. Coneixem la lletra del videoclip! 

 

En aquesta segona activitat de la sessió, entrem en matèria i en Nel·lo C ens presenta i deixa 

escoltar la lletra que ha confeccionat per la cançó del videoclip. Aquesta, que encara no té tornada, 

està composada al 100% per frases i rimes dels diferents nens i nenes de les tres comissions de 

treball, i compta amb la melodia i el ritme que ells mateixos també van escollir en sessions 

anteriors.  
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A continuació, recordem que a banda de les sessions ordinàries del mes de maig, també en tenim 

de previstes dues d’extraordinàries: la gravació de les veus del videoclip, el proper 23 de maig i 

la gravació del mateix videoclip, diumenge 29 del mateix mes. Expliquem que pel que fa a la 

primera de les dates només hi assistiran els nens i nenes que cantaran, i quant al dia 29 tots 

aquelles i aquelles que vulguin ens trobarem per ballar i fer altres activitats durant tot el matí. A 

propòsit de la data del 23 de maig, demanen a qui li agradaria i podria cantar al videoclip. D’entre 

els diferents nens i nenes que es presten per cantar i que podrien assistir, escollim als següents: 

 

• Ibrahim Mernissi 

• Ema Torremocha 

• Marta Marin 

• Cesc López 

• Nicolás Alcoba 

• Martina Agudo 

• Martí Montalban 

 

Possibles suplents: 
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• Mai Torremocha 

• Valèria Torres  

• Ona Sánchez 

• Maria Pocorull 

• Anna Hernández 

• Mario Simón 

• Maria Sánchez 

 

Cal aclarir que els dos criteris que fem servir per escollir els qui cantaran són haver estat els 

protagonistes de frases en concret que es troben en la proposta de lletra, poder assistir el dia 23, i 

finalment, el factor de la sort fent ús d’un sorteig.  

 

Finalment, coneixem el barri on farem la gravació de la coreografia, i debatem sobre diferents 

espais on portar-ho a terme.  

 

  

 

• 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 
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96% 0% 4% 

 

L’has trobada curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI CURTA NI LLARGA 

75% 0% 25% 

 

 


