
ACTA- CONSELL D’INFANTS D’IGD- 2a  JORNADA DE TREBALL 

Dimecres 23  de gener de 2019.  Equipament Juvenil la Kaserna, de 17.30 a 19 h 

Assistents: 

Consellers i conselleres del Consell d’Infants: 19 

Dinamitzadores: Laura Descàrrega i Susanna Fàbregas. Ajuntament d’Igualada 

 

Activitat 1. 

ORDRE DEL DIA I DINÀMICA DE BENVINGUDA!  

S’ha llegit l’ordre del dia per saber quin contingut es tenia que treballar . Iniciem la Jornada de 

treball amb dinàmiques per escalfar motors com a grup. 

 

 

 

 



 

Activitat 2.  

RECORDEM TOTES LES ACCIONS QUE HA ANAT FENT EL CONSELL DES DE L’INICI DE CURS. 

L’última vegada que el Consell d’Infants es va reunir va ser abans de festes de Nadal. Amb l’objectiu de 

reprendre les tasques com a  Consell i fer reflexió de tota la feina feta fins ara, es passa un seguit d’imatges de 

tots els actes que han realitzat. 

 

 

Activitat 3.  

VALORACIÓ DELS ACTES PASSATS MÉS IMPORTANTS:  

1/-La presentació del Nou Consell curs 18-19 

2/-La realització del Manifest pel Dret a la protecció de l’Infant  

3/-La Festa dels Drets dels Infants del 25 de Novembre 2018 

 

A partir de diferents dinàmiques, vam poder fer una valoració dels 3 actes més rellevants realitzats pel Consell 

amb l’objectiu de millorar aspectes per a la propera vegada. 

 

1/-LA PRESENTACIÓ DEL NOU CONSELL  

 

 Us hagués agradat fer abans de l’Acte de presentació una jornada de treball? 

“si, perquè estàvem molt nerviosos” 

“si, perquè no ens coneixíem i no sabíem que dir” 

Un cop recollides totes les aportacions s’ha acordat que abans del gran Acte de presentació del Consell per 

l’any vinent, es farà una jornada de treball per poder fer cohesió de grup i treballar el contingut. 

 

Vam recordar els tres encàrrecs que ens va fer l’Alcalde: 

1 - Treballar per l’ incivisme, alguns consellers ja ho han traslladat a la seva escola i ho estan treballant 

2 – Participar a la Festa dels Drets dels Infants.  

3 - Participar amb el disseny del nou parc -2a fase Parc Central d’Igualada 

 

 

 



2/LA REALITZACIÓ DEL MANIFEST PEL DRET A LA PROTECCIÓ DE L’INFANT  

 

A partir de gomets, els conselleres i conselleres han pogut valorar el treball que es va fer per elaborar el 

Manifest per la Festa dels Drets dels Infants. Es va recordar que el Dret que es va centrar el manifest va ser el 

de la “Protecció a l’Infant” proposat per Unicef dins la temàtica la Vacuna del Bon Tracte amb l’objectiu 

d’adherir-nos a la Campanya mundial “#endviolence” 

 Et va agradar la manera que vam treballar el Manifest? i Vas trobar interessant el Dret de la 

Protecció de l’Infant que vam treballar pel Manifest? 

PROTECCIÓ A LA FAMÍLIA, A L’AMISTAT, A L’ESCOLA, AMB CIVISME I VALORS, QUAN ENS MOVEM PER           

IGUALADA... 

 

“Si perquè cadascú va poder opinar la seva opinió encara que siguem menors d’edat” 

“Si perquè va ser molt divertit” 

“Si perquè vam poder reflexionar entre tots i sortir una cosa conjunta” 

... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/-LA FESTA DELS DRETS DELS INFANTS  

 

Finalment es va fer valoració de la Festa dels Drets dels Infants del passat 25 Novembre. 

 Coneixes quins són els drets dels Infants?       Et va agradar la Festa dels Drets? 

“Abans de treballar els Drets dels infants, en sabíem uns quants però va ser una vegada treballats que vam 

poder reflexionar amb tots els drets que tenim “ 

“La Festa va ser molt divertida i hi va participar molta gent. Vam llegir el manifest que havíem treballat.” 

La dinàmica va finalitzar un cop es va dividir el grup en dos, van anar dient quins eren els drets del infants que 

coneixien i el van llistar: 

“Dret a donar la opinió” 

“Dret a la protecció” “a ser ben tractats” “ser estimat i ben cuidat” 

“Dret a tenir uns serveis mínims” 

“Dret a anar a l’escola” 

“Dret a anar al metge” 

“Dret a tenir una vivenda” 

“Dret a jugar” 

“Dret a l’alimentació” 



 

Activitat 4.   

FEM EL TANCAMENT DEL MANIFEST  #ENDVIOLENCE PER TREBALLAR-LO A L’ESCOLA 

Es va recordar l’objectiu de la Campanya #EndViolence,i la seva extensió. Totes les organitzacions del món 

que vulguin (escoles, esplais, ludoteques, Agrupaments escoltes...) durant tot aquest any, poden elaborar el 

seu propi manifest per sumar-se a la iniciativa. 

Vam aprofitar la jornada per signar el Manifest els consellers que faltaven 

Aprofitant que el 30 de gener és el dia als centres escolars de la Pau i la No violència,  els consellers explicaran 

als seus centres la possibilitat de fer un manifest propi de la Campanya #Endviolence igual que ha fet el Consell 

d’Infants d’Igualada. Se’ls hi reparteix unes petites instruccions perquè ho puguin explicar a les seves escoles i 

treballar-ho si volen com a aula.   

 

Activitat 5.  

FI SESSIÓ- PROPOSTA D’ACTA.  

Es planteja la possibilitat que els infants puguin fer ells mateixos una acta del què s’ha treballat durant la 

Jornada. Per petits grups es treballa, i es pregunta si hi ha voluntaris per passar-la a l’ordinador a casa i portar-

la a la següent jornada. 

La Jana Garcia es proposa i farà el treball de passar a net l’acta a casa. 

 

 

 

 

 

 


