
 

 
 

 

                  
     

 

 

 
 

 

 

 
SESSIÓ PRÈVIA 9 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

 



 

 
 

 

Data i lloc de realització de laData i lloc de realització de laData i lloc de realització de laData i lloc de realització de la    sessió prèvia:sessió prèvia:sessió prèvia:sessió prèvia:    

 

Data: Dissabte 9 de novembre 2019 

Lloc: Espai Gatassa 

Nombre d’infants participants: 31 

Horari: De 10 a 13.30h. (es convoca a les famílies i als infants a ¾ de 10h).  
 

ACTIVITATACTIVITATACTIVITATACTIVITATSSSS    AMB INFANTS:AMB INFANTS:AMB INFANTS:AMB INFANTS:    

    

Objectiu de la sessióObjectiu de la sessióObjectiu de la sessióObjectiu de la sessió    

• Generar un espai de trobada i coneixença entre els nens i nenes que participaran al Consell d’Infants 

durant el curs 2019-2020 

• 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.  

• Treballar col·laboratiu. 

• Promoure la capacitat de diàleg, consens i síntesi. 

 
ContingutsContingutsContingutsContinguts    

Conceptes: 
• Drets dels Infants. 

• Participació infantil. 

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. 



 

 
 

 

Introducció: benvinguda, presentació del programa i metodologia de la sesIntroducció: benvinguda, presentació del programa i metodologia de la sesIntroducció: benvinguda, presentació del programa i metodologia de la sesIntroducció: benvinguda, presentació del programa i metodologia de la sessiósiósiósió    

10 minuts 

Activitat 1: Jocs de coneixençaActivitat 1: Jocs de coneixençaActivitat 1: Jocs de coneixençaActivitat 1: Jocs de coneixença    (tots els infants junts)(tots els infants junts)(tots els infants junts)(tots els infants junts)    

Objectius:Objectius:Objectius:Objectius:    

• Afavorir el sentiment de pertinença a un grup 

• Crear el clima adequat per una bona comunicació i treball posterior. 

    

DuradaDuradaDuradaDurada    

40 minuts 

    

MaterialMaterialMaterialMaterial    

Fulls amb preguntes 

Bolis 

Pilota 

    

DesenvolupamentDesenvolupamentDesenvolupamentDesenvolupament    

    

Dinàmica 1: Joc de coneixement. Ens anàvem passant la pilota i qui l’agafava es presentava dient breument 
perquè volia ser representant al consell d’infants. Entre els motius per ser conseller/a van expressar: 
curiositat, per millorar la ciutat, perquè vull ajudar, perquè és important participar, perquè els nens i nenes 
podem opinar.  

 

 

Dinàmica 2: Entrevistant als companys i companyes, buscant semblances. Vam entregar un full amb 3 . 
preguntes a cada infant (1. Menjar preferit; 2. Què li agrada fer en el temps lliure; 3. Un animal que t’agrada 
molt) i els vam demanar que contestessin les preguntes a nivell individual. Un cop realitzat això, els vam 
demanar que busquessin altres nens i nenes que tinguessin alguna resposta en comú amb ells i anotessin el 
seu nom. Després, vam posar en comú quines semblances hi havia entre els nens i nenes del grup.   

 

 

Dinàmica 3:.Fila d’aniversaris. Els vam demanar que, en silenci i sense parlar, s’ordenessin per data de 
naixement. 

 

 



 

 
 

 

Dinàmica 4: Una de les nenes va proposar jugar al bandoler i vam fer una partida. 

 

     
 
 
Pausa esmorzar 20 minuts 

AAAActivitat 2: ctivitat 2: ctivitat 2: ctivitat 2: Joc dels enigmesJoc dels enigmesJoc dels enigmesJoc dels enigmes    (inici: 11. 15h) 

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

• Promoure la reflexió sobre el concepte de participació 

• Aprofundir en el coneixement sobre el Consell d’Infants 

DuradaDuradaDuradaDurada    

Aproximadament 60 minuts 
    

MaterialMaterialMaterialMaterial    

6 sopes de lletres 

Llapissos 

Fulls 

Fotografies 

Cartrons 

Cinta adhesiva 

 
DesenvolupamentDesenvolupamentDesenvolupamentDesenvolupament    

Vam dividir els infants en 6 grups. Els vam explicar que havien d’aconseguir (entre tots els grups) reconstruir 
el logo del Consell d’Infants i que per fer-ho havien de superar unes proves i preguntes. Cada grup iniciava 
en un punt diferent de la sala. A cada punt, hi havia una cartolina on explicava el què havien de fer. Hi havia 
un total de 6 activitats i tenien al voltant de 5 minuts a cada punt. Tots els grups van passar pels 6 



 

 
 

 

espais/punts. Al final, a cada grup, se’ls va donar un tros de trencaclosques amb el que van haver de 
reconstruir el logo del Consell. 

Punts/espais: 

- Punt 1. Prova de teatre imatge. Els diferents grups havien de representar en teatre imatge (com si 
fossin estàtues) la paraula “participació.  

- Punt 2. Enigma. Havien de respondre una pregunta: Amb quina freqüència es reuneix el Consell 
d’Infants, en quins horaris i en quins llocs? Havien d’escriure la resposta en un paper i deixar-la a la 
caixa.  

- Punt 3. Se’ls  va demanar que pensessin què és el Consell d’Infants per a cadascú d’ells i que 
escollissin una fotografia de les que estaven a terra. Cadascú va triar una fotografia que estigués 
relacionada o l’inspirés al pensar en el Consell d’Infants. Després breument s’havien d’explicar quina 
foto havien triat i perquè.  

- Punt 4: Sopa de lletres: en aquest punt, havien de busca el nom de 7 infants del Consell.  

- Punt 5: Joc dels cocodrils (joc cooperatiu). 

- Punt 6: Es demanava als infants que eren ja “antics al consell” per què havien volgut ser part del 
Consell d’Infants i els nous havien de preguntar als “antics” allò que més els agradava del Consell.  

 

  

Activitat 3: Informacions sobre l’acte de constitució dActivitat 3: Informacions sobre l’acte de constitució dActivitat 3: Informacions sobre l’acte de constitució dActivitat 3: Informacions sobre l’acte de constitució del Consell d’Infants i el Consell d’Infants i el Consell d’Infants i el Consell d’Infants i altres altres altres altres 
informacionsinformacionsinformacionsinformacions 

    

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

• Informar als infants sobre l’acte de constitució del Consell d’Infants.- A càrrec de l’Ajuntament de 

Mataró  

• Informar als infants sobre les activitats: Marató de TV3 i Giving Day on es demana col.laboració als 

nens i nenes del Consell d’Infants com a voluntaris/es. 

 



 

 
 

 

DuradaDuradaDuradaDurada    

Aproximadament 30 minuts 
 
DesenvolupamentDesenvolupamentDesenvolupamentDesenvolupament    

Se’ls va explicar com seria l’acte de constitució, com seria la seva participació, etc. Vam clarificar tots els 
dubtes. 
 
Es van demanar voluntaris per 2 activitats: 
 
1- Per l'activitat de la Marató de TV3: Elsa P., Paula, Zainab, Elsa V., Dani, Valeria G.T, Martina J, Valeria G.H, 
Isaura, Lucía, Martina R., Irene, Enjing, Jofre, Joan C., Ariana, Bruna E., Lara, Martina V., Núria, Mohamed, 
Ismael, Rafael, Víctor, Eloi, Unai, Alex, Simó. 
 
2- Giving day (3/12/19):  
De 17-18h: Elsa P, Elsa V, Paula B, Zainab,  
Sense especificar horari: Martina J, Núria, Valeria GH, Dani, Víctor, Ariana, Rafael, Enjing, Lara, Lucía, Alex, 
Irene, Mohamed 
 

Activitat Activitat Activitat Activitat 4444: : : : VVVValoració aloració aloració aloració     

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

• Avaluar la sessió amb els infants 

DuradaDuradaDuradaDurada    

15 minuts 
 
DDDDesenvolupamentesenvolupamentesenvolupamentesenvolupament    

Vam dibuixar de manera imaginària un semàfor al terra i vam demanar als infants que es situessin en el punt 
que se sentien després de la sessió (vermell si no els havia agradat, verd si els havia agradat molt i groc si els 
havia agradat mig mig). Un 85% es va col·locar al color verd, un 15% a mig mig (alguns infants, tots ells, del 
curs passat, van valorar que la part d’explicació de l’acte del Consell se’ls va fer llarga perquè ja ho 
coneixen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

ACTIVITAT AMB FAMÍLIES:ACTIVITAT AMB FAMÍLIES:ACTIVITAT AMB FAMÍLIES:ACTIVITAT AMB FAMÍLIES:    

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

• Promoure la reflexió sobre el concepte de drets i conèixer la CDN 

• Informar a les famílies sobre el Consell d’infants (acte de constitució i compromisos) 

Activitat 1: El vaixellActivitat 1: El vaixellActivitat 1: El vaixellActivitat 1: El vaixell    

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

• Promoure la reflexió sobre el concepte de drets 

• Conèixer la Convenció dels Drets dels Infants 

• Diferenciar els drets dels desitjos.  

 
DuradaDuradaDuradaDurada    

Aproximadament 60 minuts 
 
Desenvolupament: joc de cartes on, a la indicació de la persona facilitadora, els i les participants van 
descartant entre desitjos i necessitats. Es un joc per fomentar la reflexió al voltant dels drets dels infants.  
 
Recursos:Recursos:Recursos:Recursos:    

Jocs de cartes 

Activitat Activitat Activitat Activitat 2222: Informacions sobre el Consell d’Infants i valoració final de la Jornada: Informacions sobre el Consell d’Infants i valoració final de la Jornada: Informacions sobre el Consell d’Infants i valoració final de la Jornada: Informacions sobre el Consell d’Infants i valoració final de la Jornada    

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

• Informar als infants sobre l’acte de constitució del Consell d’Infants.- A càrrec de l’Ajuntament de 

Mataró  

• Què suposa formar part del Consell dels infants .- A càrrec de l’Ajuntament de Mataró  

• Valorar la sessió a nivell general 

DuradaDuradaDuradaDurada    

Aproximadament 30 minuts 
 
Material: Material: Material: Material:     

Vídeo per projectar del Consell d’Infants 
Power point 


