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Data i lloc de realització de la sessió : 
 

Data: 14 de febrer 2022 
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra 
Horari: De 17.30 a 19 h 
Nombre de conselleres i consellers participants: 34 

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. 
 Reflexionar sobre 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 
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 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 presentació inicial  
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. Vam donar una 
tarja a cada infant, i els vam demanar que escrivissin una paraula (concepte) important de la sessió 
passada (p.ex. “respecte”, “gènere”, “inclusió”) . Després els infants que van voler la van compartir 
en el grup.  

Les paraules que van escriure i compartir són:  discriminació i desigualtats per gènere, tristesa, 
identificada, col·laboració, respecte, emocions, aprenem jugant, les estàtues de la discriminació, 
tots som iguals, hi ha coses que passen i no ens adonem, empatia, il·lusió, diversitat, bullying, 
igualtat, diversió, treball en grup,  dinàmica de “prínceps i princeses”, inclusió, aprenentatge, amor, 
sorpresa, valentia, diferències.  
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Activitat 2: Creant titulars que expressin els missatges més importants 
que volem donar des del Consell d’Infants en relació a la temàtica 
Objectius: 

 Afavorir el sentiment de pertinença a un grup 

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

 Construir missatges claus que ens ajudin a transmetre en els centres educatius i a la ciutat 
de Mataró aquelles conclusions i reflexions sobre la temàtica que creiem més importants 

 

Desenvolupament 

 Primer vam fer una dinàmica per crear grups. La facilitadora anava picant de mans i quan 
parava, els infants havien d’agrupar-se de 5 en 5; quan tornava a picar de mans, 
continuaven caminant i així successivament, varies vegades. La facilitadora anava canviant 
el ritme amb els que picava de mans, i els infants havien de caminar al ritme de la 
palmada.  Amb aquesta dinàmica vam crear 7 grups de 4-5 infants cada grup.  

 En segon lloc, i amb els grups creats i enllaçant l’activitat anterior,  els vam donar 15 minuts 
per elaborar una o varies frases, a mode de titular, sobre la sessió passada, sobre allò que 
creuen important transmetre a d’altres persones de Mataró i relacionat amb la temàtica 
que estem treballant. Després les van compartir en plenari. Les frases que van escriure els 
infants van ser:  

- No importa com la nostra manera de ser, tots som iguals! 

- No hem d’excluir a la gent perquè siguin diferents. 

- Per al Consell d’Infants de Mataró és important que no discriminem pel gènere a les 
persones.  

- No hi ha motius per discriminar. No hi ha un príncep ni una pricesa, tothom és igual. 

- Quan no hi ha discriminació tot és millor. 

- És divertit ser diferents, però amb igualtat. 

- Hem après jugant amb les estàtues de la discriminació: empatia, diversió, treball en 
grup i respecte.  

- Hi ha coses que passen i no ens adonem. 
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- Tots som igual, volem la igualtat de gènere.  

- Les coses no tenen un gènere assignat, no hem de fer sentir exclòs a ningú. 

- Si col.laborem entre tots i amb respecte millorarem les desigualtats de gènere. 

 

Activitat 3: Imaginant i pensant en possibles accions per fer Mataró, una 
ciutat més inclusiva 
Objectius: 

 Afavorir el sentiment de pertinença a un grup 

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

 Reflexionar sobre accions que podríem fer des del Consell d’Infants per contribuir a fer 
una ciutat més inclusiva. 

 

Desenvolupament 

Els vam proposar que de manera individual pensin com voldrien comunicar aquests missatges, 
quines accions concretes farien i a quin públic les dirigirien. Després, els vam convidar a fer el 
mateix en grups de 4-5 infants. I per últim les van compartir amb el grup, en plenari. 

Finalment els infants van procedir a votar, amb dos gomets cadascun, aquelles propostes que 
més els agradava.  

Un dels aspectes on va haver-hi consens va ser que el Consell d’Infants fes les accions 
principalment dirigides a les escoles de la ciutat.  
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I les accions més votades, en ordre van ser: 

- Fer peces curtes de teatre (mut) (12 vots) 

- Fer vídeos o anuncis (11 vots). 

- Fer alguna acció d’esport mixt on hi hagi nens i nenes (per exemple, partit de futbol 
o de basquet) (9 vots) 

- Fer alguna campanya a botigues, punts liles, etc. (5 vots) 

- Fer difusió a xarxes socials (5 vots) 

- Fer cartells i/o articles escrits (3 vots) 

- Fer una acció sobre el gènere i anar tots vestits d’un mateix color (2 vots) 

- Fer una enquesta a la gent de Mataró per saber com està el tema de la discriminació 
a la ciutat (1 vot) 

- Enviar un e-mail o comunicat a l’Alcalde (1 vot) 

- Cançó (1 vot) 

Activitat 4: Valoració final 
Objectius 

 Valorar la sessió amb una paraula 
 

 

Desenvolupament 

Fotografia de valoració. Amb teatre imatge vam fer una valoració de la sessió.  

Càmera de fotos/mòbil (per fer la foto de grup). 

 


