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SESSIÓ DE GRAVACIÓ DEL VÍDEOCLIP DEL CONSELL D’INFA NTS I 

D’ADOLESCENTS DE SABADELL 2022 

 

 

Dia i hora: 29/05/21 – 9:30 a 13:30h 

Horaris:  

9.30h    “Veritat i mentida” (joc per trencar el gel) 

9.45h    Gravació 

10.30h  Esmorzar 

10.45h  “Pluja d’idees” (dinàmica sobre Sabadell capitalitat de la cultura 2024) 

11.30h  “Tabú” (dinàmica Portacabot) 

12.30h  Trasllat a Plaça Picasso 

12.45h  Gravació de tot el grup  a la Pl. Picasso 

13:30h Tancament i recollida a la Pl. Picasso 

 

Lloc:  Pl. Termes i Pl. Picasso 

 

Consellers/es: 14  

 

Ajuntament: Alexandra Puntas i  Paula Peña (Tècniques de Cicles de vida), Sergi Gil (Cap de 

servei de Cicles de vida) i Sònia Sada (Regidora de Cicles de Vida). 

 

Dinamitzadors/es: Roser Garcia, Marc Serra, Mar Besses, Marta Cortés  i Andrea Altadill 

(PortaCabot) 

 

 

En aquesta jornada de gravació del videoclip s’ha seguit treballant per comissions tot i que 

l’última estona s’ha gravat conjuntament a la Plaça Picasso. 

Benvinguda i registre d’assistents 

Els dinamitzadors i les dinamitzadores reben als infants de cada comissió a la ubicació assignada. 

Primer de tot, els infants es posen una enganxina amb el seu nom,  en cas que no portin les 

credencials, també signen el paper d’assistència per poder disposar d’un registre. 
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Joc per trencar el gel: “Veritat i mentida”. 

Comencem formant un cercle, cada persona participant diu el seu nom i explica al grup  dues 

coses que siguin veritat de la seva vida i una que sigui mentida. La resta de companys i companyes  

intenten endevinar quina d’aquestes afirmacions és mentida amb un petit debat. Ho fem fins que 

ens presentem tots i totes!  

 

Gravació 

Aquesta comissió ha sigut la primera en gravar el videoclip, el Nel· lo i la càmera han estat 

acompanyant als infants per tal d’enregistrar-los pels diferents espais de la plaça. 

En acabar de gravar han tingut un temps per esmorzar tranquil·lament fins l’inici de la següent 

activitat. 

 

“Pluja d’idees” Sabadell capitalitat de la cultura 2024 

 

Primer expliquem la iniciativa que hi ha des de l’ Ajuntament i el motiu pel qual és tant important 

la seva participació ja que volen saber quins espectacles i/o activitats els hi interessarien als 

infants de Sabadell en el marc de la capitalitat de la cultura. 

Es fan petits grups ( de 4 a 8 persones), es reparteixen 7 post-its a cada grup i es demana que 

pensin amb 2 o 3 idees originals per proposar com a espectacles o activitats dins de diferents 
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àmbits relacionats amb la cultura. En acabar, enganxen els post-its a les cartolines. Les propostes 

que han sortit del treball conjunt són:  

• Paradetes en format d’exposició amb tast de menjars típics catalans com ara embotits, 
etc. 

• Guies per Sabadell amb trenet 
• Fira variada per totes les edats 
• Conta comptes tradicionals catalans 
• Fer una “biblioteca urbana d’intercanvi”: habilitar un espai on qualsevol ciutadà pugui 

anar a deixar un llibre que ja ha llegit en català, i agafar-ne un altre d’una altra persona. 
Això ja s’implementa en algunes ciutats europees. 

• Celebrar diferents xerrades protagonitzades per persones grans que vulguin exposar com 
ha canviat Sabadell al llarg dels anys i respecte la seva joventut 

• Celebrar una setmana cultural amb diferents activitats 
• Que l’Ajuntament promogui descomptes per infants en activitats com ara el teatre i 

concerts 
• Taller de tatuatges amb temàtica/vinculació amb Catalunya i la catalanitat 
• Habilitar un rocòdrom com activitat per infants 
• Crear un aquari com a exposició 
• Taller de dibuix/disseny de la terra catalana 
• Habilitar un espai amb matalassos elàstics decorats amb la senyera 
• Taller de disseny de la teva samarreta catalana 

 

 

“Tabú” (Dinàmica de Portacabot) 

 

Es fan dos grups, ens posem amb semicercle un grup davant de l’altre. Es reparteix un post-it  a 

cada membre de la Comissió i es demana que hi  escriguin un personatge. En acabar, li fan tres 

doblecs al paper i el posen dins del barret que hi ha al centre del cercle. Les persones 

dinamitzadores ho barregen i expliquen el joc. 

L’objectiu de la dinàmica és endevinar quants més personatges millor. Hi ha quatre rondes però: 

1) La primera ronda consisteix en descriure la paraula sense utilitzar la paraula que 

apareixerà escrita al paper. 

2) A la segona ronda s’ha de fer mímica (molt important NO fer sorolls!)  

3) A la tercera ronda només es pot dir una paraula, només una! Si els companys i les 

companyes no poden endevinar amb aquest aparaula, sempre podem agafar un altre paper i seguir, 

però mai dir dues paraules per definir el mateix personatge. 

4) A la quarta i última ronda, només es pot fer servir sorolls per explicar el personatge.    

(L’equip que estigui intentant endevinar la paraula haurà d’estar amb els ulls tancats). 
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SESSIÓ DE GRAVACIÓ DEL VÍDEOCLIP DEL CONSELL D’INFA NTS I 

D’ADOLESCENTS DE SABADELL 2022 

 

 

Dia i hora: 29/05/21 – 9:30 a 13:30h 

Horaris :  

9.30h   “Veritat i mentida” (joc per trencar el gel) 

9.45h   “Pluja d’idees” (dinàmica sobre Sabadell capitalitat de la cultura 2024) 

10.30h  Esmorzar 

10.45h  Gravació 

11.30h  “Tabú” (dinàmica Portacabot) 

12.30h Trasllat a Plaça Picasso 

12.45h Gravació de tot el grup a la Pl. Picasso 

13:30h Tancament i recollida a la Pl. Picasso 

 

Lloc:  Pl. Rogelio Soto i Pl. Picasso 

 

Consellers/es: 24 

 

Ajuntament: Alexandra Puntas i Paula Peña (Tècniques de Cicles de vida), Pilar Maza (cap de 

negociat de Cicles de Vida i Secretaria del Consell d’Infants), Sergi Gil (Cap de servei de Cicles 

de vida) i Sònia Sada (Regidora de Cicles de Vida). 

 

Dinamitzadors/es: Roser Garcia, Marc Serra, Mar Besses, Marta Cortés  i Andrea Altadill 

(PortaCabot) 

 

En aquesta jornada de gravació del videoclip s’ha seguit treballant per comissions tot i que 

l’última estona s’ha gravat conjuntament a la Plaça Picasso. 

Benvinguda i registre d’assistents 

Els dinamitzadors i les dinamitzadores reben als infants de cada comissió a la ubicació assignada. 

Primer de tot, els infants es posen una enganxina amb el seu nom,  en cas que no portin les 

credencials, també signen el paper d’assistència per poder disposar d’un registre. 
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Joc per trencar el gel: “Veritat i mentida”. 

Comencem formant un cercle, cada persona participant diu el seu nom i explica al grup  dues 

coses que siguin veritat de la seva vida i una que sigui mentida. La resta de companys i companyes  

intenten endevinar quina d’aquestes afirmacions és mentida amb un petit debat. Ho fem fins que 

ens presentem tots i totes!  

 

“Pluja d’idees” Sabadell capitalitat de la cultura 2024 

 

Primer expliquem la iniciativa que hi ha des de l’ Ajuntament i el motiu pel qual és tant important 

la seva participació ja que volen saber quins espectacles i/o activitats els hi interessarien als 

infants de Sabadell en el marc de la capitalitat de la cultura. 

Es fan petits grups ( de 4 a 8 persones), es reparteixen 7 post-its a cada grup i es demana que 

pensin amb 2 o 3 idees originals per proposar com a espectacles o activitats dins de diferents 

àmbits relacionats amb la cultura. En acabar, escriuen allò que hi ha als post-its a les cartolines i 

ho expliquen a la resta de companys i companyes. Les propostes que han sortit del treball conjunt 

són:  

• Conta contes a la biblioteca ( el flautista de Melí, la caputxeta vermella, Blancaneus, la 
rateta, els tres porquets 

• Taller de puzle de contes 
• Titelles: ombres xineses, taller de creació de titelles 
• Representació d’obres de teatre clàssiques de teatre infantil 
• Improvisació al carrer 
• Master Class de teatre infantil  
• Musicals (ventafocs)  
• Pianos al carrer 
• Espectacles de dansa 
• Classes de dansa al carrer 
• Fer obres de teatre els nens 
• Creació d’instruments 
• Concerts 
• Fer activitats de circ 
• Pallassos 
• Fer concurs de balls 
• Tallers de pintar cares 
• Tallers de coreografies ( dansa ucraïnesa, africana, arreu del món) 
• Pintar el terra amb guix 
• Festival de música en català 
• Comparació classe alta i baixa de Sabadell 
• Convivències entre continents 
• Humor mediambiental. 
• Concerts de bandes infantils 
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• Sardanes 
• Companyia de dansa infantil 
• Castellers 

 
 
Abans d’iniciar la gravació tenim una estona per esmorzar i canviar-nos la samarreta. 
 

 

 

Gravació 

Aquesta comissió ha sigut la primera en gravar el videoclip, el Nel· lo i la càmera han estat 

acompanyant als infants per tal d’enregistrar-los pels diferents espais de la plaça. 
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“Tabú” (Dinàmica de Portacabot) 

 

Es fan dos grups, ens posem amb semicercle un grup davant de l’altre. Es reparteix un post-it  a 

cada membre de la Comissió i es demana que hi  escriguin un personatge. En acabar, li fan tres 

doblecs al paper i el posen dins del barret que hi ha al centre del cercle. Les persones 

dinamitzadores ho barregen i expliquen el joc. 

L’objectiu de la dinàmica és endevinar quants més personatges millor. Hi ha quatre rondes però: 

1) La primera ronda consisteix en descriure la paraula sense utilitzar la paraula que 

apareixerà escrita al paper. 

2) A la segona ronda s’ha de fer mímica (molt important NO fer sorolls!)  

3) A la tercera ronda només es pot dir una paraula, només una! Si els companys i les 

companyes no poden endevinar amb aquest aparaula, sempre podem agafar un altre paper i seguir, 

però mai dir dues paraules per definir el mateix personatge. 

4) A la quarta i última ronda, només es pot fer servir sorolls per explicar el personatge.    

(L’equip que estigui intentant endevinar la paraula haurà d’estar amb els ulls tancats). 
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SESSIÓ DE GRAVACIÓ DEL VÍDEOCLIP DEL CONSELL D’INFA NTS I 

D’ADOLESCENTS DE SABADELL 2022 

 

 

Dia i hora: 29/05/21 – 9:30 a 13:30h 

Horaris:  

9.30h    “Veritat i mentida” (joc per trencar el gel) 

9.45h    “Pluja d’idees” (dinàmica sobre Sabadell capitalitat de la cultura 2024) 

10.30h  Esmorzar 

10.45h  “Tabú” (dinàmica Portacabot) 

11.45h  Gravació 

12.30h  Trasllat a Plaça Picasso 

12.45h  Gravació de tot el grup a la Pl. Picasso 

13:30h Tancament i recollida a la Pl. Picasso 

 

Lloc:  Parc Central i Pl. Picasso 

 

Consellers/es: 21 

 

Ajuntament: Alexandra Puntas i Paula Peña (Tècniques de Cicles de vida), Pilar Maza (cap de 

negociat de Cicles de Vida i Secretaria del Consell d’Infants), Sergi Gil (Cap de servei de Cicles 

de vida) i Sònia Sada (Regidora de Cicles de Vida). 

 

Dinamitzadors/es: Roser Garcia, Marc Serra, Mar Besses, Marta Cortés  i Andrea Altadill 

(PortaCabot) 

 

En aquesta jornada de gravació del videoclip s’ha seguit treballant per comissions tot i que 

l’última estona s’ha gravat conjuntament a la Plaça Picasso. 

Joc per trencar el gel: “Veritat i mentida”. 

Comencem formant un cercle, cada persona participant diu el seu nom i explica al grup  dues 

coses que siguin veritat de la seva vida i una que sigui mentida. La resta de companys i companyes  

intenten endevinar quina d’aquestes afirmacions és mentida amb un petit debat. Ho fem fins que 

ens presentem tots i totes!  
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“Pluja d’idees” Sabadell capitalitat de la cultura 2024 

 

Primer expliquem la iniciativa que hi ha des de l’ Ajuntament i el motiu pel qual és tant important 

la seva participació ja que volen saber quins espectacles i/o activitats els hi interessarien als 

infants de Sabadell en el marc de la capitalitat de la cultura. 

Es fan petits grups ( de 4 a 8 persones), es reparteixen 7 post-its a cada grup i es demana que 

pensin amb 2 o 3 idees originals per proposar com a espectacles o activitats dins de diferents 

àmbits relacionats amb la cultura. En acabar, escriuen allò que hi ha als post-its a les cartolines i 

ho expliquen a la resta de companys i companyes. Les propostes que han sortit del treball conjunt 

són:  

• Teatre inventat i representat per nens i nenes 
• Que dos setmanes abans (o més marge de temps) la gent s'apunti i que quedin i 

facin una petita representació 
• Que anunciïn que el públic podrà fer interpretacions i quan arribi l'hora surtin i 

facin la representació 
• Que conselleres o consellers o acadèmies de teatre infantil facin les 

representacions 
• Que hi hagi un lloc que et diguin un tema i hagis de fer una improvisació d'aquell 

tema 
• Que els adults professionals no facin l'espectacle, sinó els infants (petits o 

adolescents) 
• Teatres d'una pel·lícula que en aquell moment sigui famoses 

 
Música 

• Que vingui la Channel a cantar "Slomo" 
• Concerts de molts tipus des de músiques (pop, regeton, rock... Per exemple, Miqui 

Nuñez, Aitana, Channel...) 
• Que vinguin famosos a ensenyar-nos a cantar 
• Que la gent que vulgui pugui cantar en un Karaoke o que pugui competir contra 

altra gent 
• Posar més escoles de música municipals 
• Fer concerts i classes de cant i d'instruments 
• Que els infants puguin anar a cantar 
• Fer un taller que ensenyin com fer una cançó, o tocar algun instrument 

 
Dansa 

• Fer classe amb Channel i els seus ballarins, que ens ensenyin a ballar "Slomo" 
entre altres  

• Els infants què ballin bé, que ensenyin als que els agrada ballar però no en saben  
• Els infants que vulguin poden fer una actuació d'un ball 
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• Un concurs de hip-hop (amb premi) 
• Un curs de dansa amb algun professional 
• Fer competicions entre grups (o persones individuals) de ball 
• Durant la jornada, que a cada hora ensenyin a ballar un estil de música 
• Fer una classe de zumba al mig del carrer i gratis 
• Que els infants de les acadèmies ensenyin amb un taller o classe l'estil de ball que 

fan 
 

Contes 
• Llegir contes pels infants 
• Que ens llegeixin diversos contes de fantasia 
• Fer un concurs d'escriure contes 
• Que hi hagi un concurs i qui faci el millor conte sigui recompensat 
• Que vingui un escriptor a firmar llibres (J.K. Rowling) 
• Posar una paradeta on hi hagi llibres per totes les edats i gustos per agafar una 

estona i llegir-los (tipus biblioteca) 
• Que algú ensenyi a la gent a fer un conte i després la gent que vulgui participar 

deixi que la gent llegeixi i el més votat guanyi un llibre gratuït 
• Podríem fer que algunes persones llegeixin uns quants llibres als infants més petits 

 
Titelles 

• Fer un conte amb titelles 
• Que es facin obres de titelles per a infants 
• Representar una obra de teatre de contes típics (Pinotxo, la caputxeta vermella...) 
• Fer un taller per construir titelles, potser amb material reciclat 
• Fer titelles i després fer un concurs i/o un espectacle 

 
Circ 

• Un cap de setmana a un circ fent tallers de circ per tota la família 
• Un circ que faci riure (per exemple Circ Cric, Circ Raluy, Circ du Solei...)  
• Que vinguin a fer un taller de tombarelles i acrobàcies de circ 
• Que vinguin a fer tallers de malabars 
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Abans el joc del tabú tenim una estona per esmorzar. 
 
“Tabú” (Dinàmica de Portacabot) 

 

Es fan dos grups, ens posem amb semicercle un grup davant de l’altre. Es reparteix un post-it  a 

cada membre de la Comissió i es demana que hi  escriguin un personatge. En acabar, li fan tres 

doblecs al paper i el posen dins del barret que hi ha al centre del cercle. Les persones 

dinamitzadores ho barregen i expliquen el joc. 

L’objectiu de la dinàmica és endevinar quants més personatges millor. Hi ha quatre rondes però: 

1) La primera ronda consisteix en descriure la paraula sense utilitzar la paraula que 

apareixerà escrita al paper. 

2) A la segona ronda s’ha de fer mímica (molt important NO fer sorolls!)  

3) A la tercera ronda només es pot dir una paraula, només una! Si els companys i les 

companyes no poden endevinar amb aquest aparaula, sempre podem agafar un altre paper i seguir, 

però mai dir dues paraules per definir el mateix personatge. 

4) A la quarta i última ronda, només es pot fer servir sorolls per explicar el personatge.    
(L’equip que estigui intentant endevinar la paraula haurà d’estar amb els ulls tancats). 
 
Gravació 

Aquesta comissió ha sigut la primera en gravar el videoclip, el Nel· lo i la càmera han estat 

acompanyant als infants per tal d’enregistrar-los pels diferents espais de la plaça. 
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