
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIÓ DE TREBALL 5  

20 D’ABRIL DEL 2022 
 

 



Data i lloc de realització de la sessió : 
 

Data: 20 d’abril 2022 
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra 
Horari: De 17.30 a 19.30 h 
Nombre de conselleres i consellers participants: 35 

ACTIVITATS: 

 

Objectiu de la sessió 

 Generar un espai de trobada i coneixença entre els nens i nenes que participaran al 
Consell d’Infants durant aquest curs. 

 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. 
 Gravar els vídeos amb els missatges clau que volen transmetre des del Consell d’Infants 

sobre la temàtica de discriminació i la seva intersecció amb la pobresa, el gènere, l’origen, 
etc.  

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. 

Continguts 

Conceptes: 

 Desigualtats 
 Inclusió social 
 No discriminació 
 Respecte 
 Gènere 
 Diversitat funcional 

Procediments: 

 Argumentació d’ idees de forma oral 



 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. 
 Cura del grup.  

Activitat 1: Benvinguda i recordatori de la sessió anterior  
Objectius: 

 Acollir als infants i crear un clima adequat per al treball en grup. 

 Recordar el que vam treballar a la sessió passada 

 Presentació del programa, metodologia de la sessió 

 

Desenvolupament 

En rotllana, vam recordar  de manera breu el que vam fer a la sessió passada. I vam organitzar la 
dinàmica de la tarda on l’objectiu principal era gravar les escenes i fer-ne vídeos. 

 

Activitat 2: Preparant i gravant les escenes 
Objectius: 

 Assajar i gravar vídeos amb escenes curtes a partir dels missatges creats pels infants a la 
sessió passada i amb l’objectiu de sensibilitzar sobre diferents temes relacionats amb la 
no discriminació.  

 

 



Desenvolupament 

Després d’incorporar a nens i nenes que no van venir a la sessió passada, els diferents grups van 
estar assajant la seva escena. Després, una a una es van anar gravant.  

També van gravar una escena final on surten tots i totes les conselleres i consellers.  

Els grups que acabaven les gravacions anaven amb dues dinamitzadores a jugar fora a la plaça 
a diferents jocs.  

 

 

 



Activitat 3: Valoració final 
Objectius 

 Valorar la sessió amb una paraula 
 

 

Desenvolupament 

Valoren amb una paraula com se senten. Paraules com: il·lusió, felicitat, expectant, contenta, 
emocionada, divertida.  


