
 

ACTA- CONSELL D’INFANTS D’IGD- 3a  JORNADA DE TREBALL 

Dimecres 11 de Desembre de 2019.  Equipament Juvenil la Kaserna, de 17.30 a 19 h 

Assistents: 

Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 21 

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

OBJECTIUS DE LA JORNADA:    - Recollir les preocupacions dels Infants 

    --  Crear un espai d’escolta, d’intercanvi  i posada en comú   

    --  Escollir la proposta a treballar    

Activitat 1. 

COMENCEM  !!! 

Comencem la Jornada de treball amb diferents dinàmiques exteriors per ajudar al grup a esbargir-se després 

de la seva jornada escolar. Un cop creat de nou el vincle entre tots i totes, es torna a l’equipament a engegar la 

jornada de treball, que de ben segur serà molt especial.   

 

Activitat 2.  

QUÈ ENS PREOCUPA A IGUALADA? ESCOLTEM ALS INFANTS 

A l’anterior jornada de treball el Consell 

va participar de l’Activitat d’Unicef per 

celebrar el 30è aniversari de la 

Convenció dels Drets del Infants amb el 

nom de la Campanya “Per mi i per tots 

els meus companys/es” .  L’objectiu 

principal de l’activitat és fer una reflexió 

de com ha canviat la infància durant 

aquests 30 anys (1989-2019) El pla de 

treball que ens ha proposat Unicef ha  

ajudat al grup a parlar de la infància i 

dels temes  que els hi  preocupen 

actualment.  

 

Com a Consell d’Infants ho han treballat amb els seus companys /es de l’escola i en aquesta jornada de treball 

s’ha fet un recull dels  interessos dels infants amb els temes que els  preocupen per treballar-los en aquest curs 

2019-2020. 

 

 



Activitat 3.  

CONSENSUEM!! QUIN TEMA ESCOLLIM?  

Un cop feta la dinàmica per posar en comú els diferents temes que han proposat els infants ha arribat el 

moment d’escollir quina proposta volen treballar durant el curs.  

Les més votades han estat el Canvi Climàtic i la Igualtat de Gènere. Totes dues han tingut molta acceptació i 

s’han puntualitzat fins i tot aspectes concrets a treballar en cadascuna d’elles. 

Del Canvi Climàtic s’ha destacat a treballar el Reciclatge, la Qualitat de l’Aigua, la Contaminació i/o la 

desforestació entre altres 

De la Igualtat de Gènere, s’ha destacat el masclisme, el respecte a la diferència, LGBTI, la igualtat entre 

gèneres... 

Ha arribat el moment d’escollir entre les dues propostes . El Consell d’Infants decideix : 

 

LA IGUALTAT DE GÈNERE  

Treball i compromís per portar-ho a terme de Gener a Juny 

El Consell valora  que com l’altre encàrrec que tenen per part de l’equip de govern és sobre les “Tovalloletes del 

Riu Anoia” i tota la seva repercussió, consideren que ja treballaran aspectes del Medi Ambient i prefereixen 

escollir la Igualtat de Gènere per no repetir i així abordar dues preocupacions diferents. 

 

 

Activitat 4.  

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL SEU PLA DE TREBALL –IGUALTAT DE GÈNERE  AL SALÓ DE LA INFÀNCIA 

D’IGUALADA   

El Saló de la Infància d’aquest any, va dedicat als #DretsdelsInfants, sota el lema “EL NOSTRE SALÓ”.  

El Saló convida i  dóna l’oportunitat de posar en escena tota la feina que ha fet el Consell d’Infants. Es 

comunica als infants que si el Consell vol  pot anar al Saló durant les vacances de Nadal i presentar el tema 

que han escollit i el pla de treball . S’aprofitarà la dinàmica d’Unicef que han treballat i es representarà a 

l’escenari del Saló de la Infància.  “Grup de reporters/es del 1989 i grup de  Youtubers actuals” 

escenificaran com ha canviat la infància i presentaran la seva proposta de treball sobre la Igualtat de Gènere. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/369787819387018824/&psig=AOvVaw1AEJPbVJoFAYHa9dvNJRWp&ust=1582915702750000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDV-9Sy8ucCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

Activitat 5.  

FI DE LA SESSIÓ. COMUNICACIÓ A L’ESCOLA DEL RESULTAT.  

Finalitza la Jornada i els Infants recullen el resultat de la Jornada de Treball per informar als seus companys/es 

de l’aula i així continuar un treball conjunt.  

 

FELICITATS PETITS I PETITES CONSELLERS/ES! UN GRAN REPTE US ESPERA! 

 

 

Igualada a 17 de Desembre de 2019 

Consell d’Infants d’Igualada 

Ajuntament d’Igualada 


