
 

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

Dissabte 16 de Novembre de 2019.  Equipament Juvenil la Kaserna, de 10 a 12 h 

Assistents: 

Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 19 

Dinamitzadores: Maria José Fernández i  Laura Descàrrega . Ajuntament d’Igualada 

OBJECTIUS DE LA JORNADA:    - Treballar els #drets Infants - Convenció 30 Anys i Manifest  

    --  Participar a la Campanya Unicef “Per mi i per tots els meus companys”  

    --  Reflexionar i treballar per identificar un pla de Treball  

Activitat 1. 

BON DIA !!!  COM ESTEM?  

S’inicia la Jornada de Treball amb una dinàmica on els infants expliquen com estan a partir d’identificar una 

emoció . D’aquesta manera s’aconsegueix la unió del grup per començar a treballar i concentrar-se amb les 

activitats que es faran durant tot el matí. 

 

Activitat 2.  

“PER MI I PER TOTS ELS MEUS COMPANYS”. Activitat  20 N 

S’explica la importància del Dia 20 N i la commemoració dels 30 Anys de la Convenció dels #DretsInfants i com 

Unicef a proposat unes activitats per participar i dinamitzar aquesta celebració. Es fan dos grups i es segueix la 

dinàmica proposada amb l’objectiu que els infants puguin reflexionar sobre com estava la infància fa 30 anys i 

com està actualment . S’escenifica amb un grup de reporters d’un telenotícies de l’any 1989 i l’altre sent un grup 

de Youtubers on parlen de la situació actual de la Infància. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitat 3.  

IDENTIFIQUEM UN PLA DE TREBALL  

Un cop els infants han reflexionat de com ha canviat la situació dels infants durant aquests 30 anys, es proposa 

que identifiquin temes que els preocupa al municipi i que els tinguin de relacionar amb #Dretsinfants. 

Un cop identificats es treballa la idea de fer un pla de treball per passar a l’acció i així donar forma a les seves 

idees.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 4.  

MANIFEST PER CELEBRAR EL 30è ANIVERSARI CONVENCIÓ 30 ANYS 

S’aprofiten totes les aportacions i les idees que han anat sorgint durant tota la Jornada de treball i les 

dinamitzadores expliquen que serviran per realitzar el Manifest que es llegirà en el Saló de la Infància del nostre 

municipi, aquest any també dedicat als Drets dels Infants. L’objectiu d’aquest Manifest és reivindicar el treball 

per millorar la situació dels infants i també s’aprofitarà per presentar el Pla de Treball que ha fet el Consell 

d’Infants sobre el tema que han d’escollir per treballar a Igualada.  

 

 

 

 



 

Activitat 5.  

FI DE LA SESSIÓ 

Per finalitzar la sessió, els infants s’emporten la informació que han treballat a la Jornada i compartir-la amb els 

companys/es de l’aula de l’escola perquè també puguin fer les seves aportacions i retornar-les a la propera 

jornada de treball. .  

MOLTES GRÀCIES PETITS/ES CONSELLERS/ES !!    BON CAP DE SETMANA!! 

 

 

 

 

Igualada a 18 de Novembre de 2019 

Consell d’Infants d’Igualada 

Ajuntament d’Igualada 


