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MIREU QUÈ HEM FET! ENTREU-HI!

https://youtu.be/zl6hf7Z9vHA


1. JOC DE PRESENTACIÓ PER 
TRENCAR EL GEL



Hem fet un joc per trencar el gel

En total, hem estat 31 consellers i conselleres!



Ens ha donat la benvinguda la Regidora d’Educació, 
la Teresa Vilaró, i l’Alcalde, en Marc Almendro. 



Hem agraït la feina feta dels consellers/es 
veterans/es que deixen el Consell.

Moltes gràcies per la vostra implicació!



També hem donat la benvinguda als nous 
consellers/es! Hi hem compartit algunes informacions 

bàsiques del funcionament del Consell.



En motiu del Dia 
Internacional dels Drets 
dels Infants (20N), hem 

reflexionat sobre els 
nostres drets i com 

podem implicar-nos des 
del Consell d’Infància!



En petits grups hem parlat sobre com podem donar a 
conèixer i conscienciar perquè els nostres drets es 

compleixin!



Per a fer-ho, ens hem ajudat de diferents llibres de la 
Biblioteca d’Alella que tracten sobre els drets dels 

infants



QUÈ PROPOSEM FER A L’ESCOLA, AMB LA FAMÍLIA, LES 
AMISTATS? 

-Una cançó (posar una cançó sobre els drets o fer-ne una) 

-Fer un projecte a l’escola sobre els nostres drets

- Representar amb teatre els drets, ex. tots podem jugar 
junts encara que siguem diferents

-Escriure un llibre amb contes sobre els drets dels infants

-Fer concursos dels millors drets (debatre quins són més 
importants)

-Fer un joc sobre els drets (o jugar a un que existeix com 
el Memory d’UNICEF)

https://youtu.be/T9kZMceyAXs
https://www.unicef.es/cat/educa/biblioteca/memory-drets-infant


QUÈ PROPOSEM FER A L’ESCOLA, AMB LA FAMÍLIA, 
LES AMISTATS? 

-Fer cartells i penjar-los

-Fer un vídeo anunci i de sensibilització dels drets

-Ens pintem les mans i fem un mural o un grafit 

-Fem una campanya #somdiferentsperòiguals amb 
activitats per conèixer-ser nens i nenes de totes les 
edats, orígens, etc.

-Fem una revista o utilitzem el bloc o la revista 
digital de l’escola per fer arribar la nostra veu, 
escrivint un article. 



Per finalitzar, hem posat en comú totes les nostres 
propostes



ENCÀRREC PER A LA SEGÜENT TROBADA:

Expliqueu què hem fet al Consell d’Infància, amb 
l’ajuda d’aquesta presentació i la Videoacta.

Poseu-vos d’acord a la vostra aula, escola, família, 
amics per fer una activitat sobre els drets dels infants



QUALSEVOL DUBTE, PODEU CONTACTAR AMB 
NOSALTRES AL 683 123 390 O BÉ A 

CONSELLINFANCIAALELLA@GMAIL.COM

Parleu amb altres nens i nenes de 5è i 6è i d’altres cursos: 

Què us preocupa? Què trobeu a faltar a Alella? Escriviu-ho 

al Padlet!

https://padlet.com/consellinfanciaalella/v1468um5dnnk69dr

mailto:CONSELLINFANCIAALELLA@GMAIL.COM
https://padlet.com/consellinfanciaalella/v1468um5dnnk69dr


ENS VEIEM EL 24 DE GENER 
A LES 17.30H A LES 

ANTIGUES ESCOLES FABRA!


