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Data i lloc de realització de la sessió: 

 

Data: Dilluns 17 de Febrer de 2020 

Lloc: Centre Cívic Pla d’en boet 

Nombre d’infants: 33 

Horari: De 17.30h a 19h 

 

ACTIVITATS: 

 

Objectiu de la sessió 

 Fomentar el coneixement, el diàleg i la reflexió al voltant dels drets dels infants i la participació 

infantil.  

 Fomentar el sentiment de corresponsabilitat entre els infants. 

 

Objectius d’aprenentatge d’educació per a la participació: 

 Promoure la capacitat d’empatia i d’escoltar als altres.  

 Treball col·laboratiu. 

 Promoure la capacitat de diàleg, consens i síntesi. 

 

Continguts 

Conceptes: 

 Medi ambient 

 Canvi climàtic, estalvi energètic, energies renovables, desforestació, reciclatge, consum de proximitat. 

Procediments: 

 Argumentació d’ idees tant de forma oral com escrita. 

 Treball en equip 

 Dialogar, consensuar i sintetitzar les conclusions. 

 

Valors i actituds: 

 Respecte per la diversitat i reconeixement de la riquesa que ens aporten diferents opinions i maneres 

d’entendre el món. 

 Construcció d’ una mirada més crítica. 
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Activitat 0: Visita a la feina que han enviat les escoles 

Objectius: 

 Conèixer i exposar la feina que hem fet a les escoles 

Durada 

5 minuts 

Desenvolupament 

Mentre anem arribant, visitem la mostra de fotodenúncies que han presentat les diferents escoles 

 

 

Activitat 1: Visualització un món millor  

Objectius: 

 Positivitzar el tema que estem treballant 

 Crear un ambient calmat per començar a treballar 

Durada 

10 minuts 

Desenvolupament 

Com que el tema que estem treballant sobre el canvi climàtic, de vegades és una mica trist, avui 

visualitzarem com seria un món sense aquests problemes. 

En rotllana i amb  els ulls tancats anem seguint la música i les indicacions de la facilitadora per imaginar un 

món sense fums, amb molta biodiversitat i convivència entre les espècies. 

En acabar preguntem si els hi ha agradat i si ho havien fet altres vegades i la majoria diu que si a les dues 

preguntes 
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Activitat 2: Activitat central: De la diagnosis a les propostes d’acció 

Objectius 

 Conèixer els resultats de les enquestes passades a famílies i el treball fet a  l’escola 

 Pensar en possibles accions a fer a nivell de famílies-ciutat i escoles per abordar les diferents 

problemàtiques detectades a Mataró en relació als temes triats 

Durada 

60 min 

 

Material 

Cartolines, retoladors, ordinador amb projector. 

 

Desenvolupament: 

A) Presentació retorn del resultat de les consultes a famílies i a escoles: Amb una presentació de power 

point presentarem els resultats de la recerca. 

B) Dos grups per treballar les propostes que han sorgit de les escoles, famílies i infants, de cara als 

diferents agents identificats: Famílies-ciutat i escola a partir del que hem observat en la presentació 

per decidir quines ens agraden més.  

 

Les propostes que més han sortit, per ordre de votacions en els dos grups són: 

GRUP 1: 

Des del Consell: Fer un mural, crear una cançó, unir-nos al moviment de la Greta, recollir brossa i 

fer-ne una escultura artística. 

 

Per a l’Ajuntament: Fer basses artificials per als amfibis, parlar amb els comerços per a reduir els 

plàstics, Recursos per a reciclar, fer un vídeo de sensibilització, més transport públic i brosses.  

 

GRUP 2:  

Des del Consell: Fer un mural, recollir brossa a la platja o al bosc, plantar arbres, fer cases o nius per 

a animals, fer una campanya de reciclatge. 

 

Per a l’Ajuntament: Fer carrils bicis a la ciutat, fer basses artificials per als amfibis, més  brosses i de 

materials sostenibles (no plàstic), posar xarxes a les rieres, crear un Centre de recuperació d’animals, 

crear espais sense fums. 

 

Les propostes es valoraran posteriorment per veure la seva viabilitat i encaminar les accions dels 

consell per aquest curs.  
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Activitat 3: Informacions i joc de tancament 

Objectius 

 Valorar amb els infants la sessió 

 Donar informacions 

Durada 

10 minuts 

 

Material 

Pilota 

Desenvolupament 

Se’ls hi dona la següent informació: El dissabte 14 de març a les 10 h està prevista una sessió extraordinària 
del Consell d’Infants que consistirà en fer una visita guiada al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme d’unes 2 hores de durada. La visita començarà amb la visualització d’un vídeo de 

presentació del Consorci, a continuació es faran subgrups de 15 persones màxim i cadascun d’ells iniciarà un 

recorregut per les instal·lacions en companyia d’un monitor que els hi fa les explicacions i els guiarà per 

realitzar les diferents activitats educatives que es duen a terme al llarg de tot el recorregut: aula ambiental, 

esfera verda, simulador 4 D, etc. 

És necessari confirmar l’assistència a l’adreça: conselldinfants@ajmataro.cat 
 
A continuació juguem a la cadena per moure’ns una mica. 


