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SESSIÓ DE TREBALL PRÈVIA  
15 DE NOVEMBRE DE 2021 
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Data i lloc de realització de la sessió:  
 
Data: 15 de novembre del 
2021 Lloc: Biblioteca Antoni 
Comas Horari: De 17.30 a 
19.30h 

 
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. 
 
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: 

● 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. 
 
 



3 

 
 

Activitat 1: Benvinguda i presentació inicial: Cercle de la paraula 

Objectius: 

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

● Presentació de l’ equip de facilitadores i secretària del Consell d’Infants. 
Presentació del programa i de la metodologia de la sessió 

● Afavorir el sentiment de pertinença a un grup 
 

Durada 

15 minuts 
 

Material 

Objecte de la paraula 
 

Desenvolupament 

Varem començar la sessió amb una benvinguda en cercle, utilitzant un objecte de la 
paraula per parlar varem dir els nostres noms i vam fer un gest indicant alguna afició 
o cosa que ens agrada. 

Després varem presentar l’estructura de la sessió 
 
Activitat 2: Joc de coneixença 

Objectius: 

● Afavorir el sentiment de pertinença a un grup 

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

Durada 

15 minuts 
 

Material 

Espai ampli, sense cadires. 
 

Desenvolupament 

Els infants del consell van tenir una estona per conèixer-se a pratir de jocs dinàmics on 
també vam treure una mica d’energia per a poder seguir treballant. 
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Activitat 3: Jugant reflexionem sobre els drets dels infants i el Consell d’Infants 

Objectius: 

● Afavorir el sentiment de pertinença a un grup 

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

● Reflexionar, tot jugant, sobre els drets dels infants i el Consell. 
 

Durada 

15 minuts 
 

Material 

Targetes amb afirmacions 
 

Desenvolupament 

Considerem important que els nens i nenes del consell coneixin què són eld drets 
dels infants i el dret a la participació, per això varem entrar en el tema a partir de la 
realització d’un baròmetre de valors. 

La persona facilitadora llegia unes afirmacions i sense parlar els nens i nenes s’havien 
de situar en un costat o altre de la sala segons hi estaven d’acord o no, després teniem 
un temsp per argumentra la nostre decisió. 

Algunes de les frases van ser: 
 
 

- Tots els infants arreu del món tenim els mateixos drets. 
- Els drets són les coses que t’agraden, allò que desitges. 
- Participar, ser escoltats i donar l’opinió és un dret dels nens i nenes. 
- El Consell d’Infants té un espai on presentar les seves propostes a l’Alcalde i als 

grups polítics de l’Ajuntament. 
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Activitat 4: Construïm els nostres acords de convivència 

Objectius 

● Construir els acords de convivència per a un bon funcionament del Consell 
d’Infants 

● Posar consciència en les necessitats que tenim quan estem en grup (per tal que 
el grup funcioni i hagi un clima adequat de treball). 

● Fomentar la corresponsabilitat entre els infants. 
 
Durada 

30 minuts 
 
 
Material 

Cartolines amb necessitats escrites 

Cartolines i retoladors i llapis 

 
Desenvolupament 

Els infants es van situar en cercle i en el centre vam col·locar unes cartolines on hi ha 
escrites necessitats com respecte, escolta, etc. i els vam fer la pregunta: ¿què 
necessites per a donar el millor de tu mateix/a en el consell d’infants?  

Primer ho van pensar de manera individual, després en grups de tres n’havien 
d’acordar una i pensar en compromisos propis que ajuden a satisfer aquella 
necessitat. Finalment ens van sortir 7 necessitats, ja que Respecte i cooperació ho van 
triar 3 grups cada una, D’aquí sortiran els grans acords de convivència o aspectes 
claus per al bon funcionament del Consell d’Infants que compartirem amb ells i elles el 
proper dia 

Les necessitats que van sortir i alguns dels compromisos son: 

RESPECTE: NO riure dels altres, respectar les seves opinions, no insultar-nos, escoltar quan 
els demés parlin, no parlar malament dels nostres companys i companyes, 
tractar-nos amablement 

COOPERAR: Participar junts, que ningú es posi per sobre dels demés, no deixar a 
ningú de banda ajudar, animar a tot el que pensem, quan cooperem ens posem a la 
pell dels altes perquè ens sentim segurs. 

CONFIANÇA: Ser extrovertits 

EMPATIA: Volem que ens entenguin i ens tractem tots igual, respectar com se 
sentin les persones i no deixar ningú de costat. 

ÀNIM: Quan una persona està baixa d’ànim no pot tenir idees..Ajudar-lo 
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AMISTAT: Relacionar-te amb la gent, saludar quan arribem i comunicar-se més. No 
deixar a ningú. 

INCLUSIÓ: Si una persona se sent exclosa, fer-la sentir part del grup. 
 

 
 

 

Activitat 5: Informacions sobre l’acte de Constitució del Consell d’Infants 

Objectius 

● Explicar breument com serà l’acte de constitució del Consell d’Infants 
 
Durada 

15 minuts 
 
 
Desenvolupament 

Vam explicar breument com serà l’acte de Constitució, hora i lloc de quedada i es 
van respondre les seves preguntes i inquietuds 

 
 
  



7 

 
 

Activitat 6: Cercle de cloenda 

Objectius 

● Avaluar la sessió amb els infants 
 
Durada 

15 minuts 
 
 
Material 

Objecte de la paraula 
 
 
Desenvolupament 

Els infants en rotllana van dir una paraula de com sobre la sessió. Va sortir molt el tema 
de fer nous amics 

 
 
 
 
GRÀCIES A TOTS I TOTES PER HAVER VINGUT! FINS 

LA PROPERA! 


