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1.PRESENTACIÓ. 

La memòria que presentem a continuació respon a l’execució del contracte

de servei per a la constitució del Consell d’Infants de Parets a càrrec de

l’empresa  El  Fil  d’Ariadna  SL  durant  el  període  novembre  de  2013-juny

2014. 

Els Consells d'Infants són òrgans de participació ciutadana formats per  

nens i nenes escollits per altres infants per a representar-los als seus 

ajuntaments.  Es reuneixen per parlar, per presentar propostes i donar 

opinions sobre aspectes que els preocupen o els interessen de la seva 

localitat, poble o ciutat. Alhora vigilen que es respectin els drets de tots 

infants. Els consellers i conselleres també són tinguts en compte pels 

responsables polítics dels seus municipis, els quals els poden consultar 

determinades qüestions o decisions que els puguin afectar especialment i 

també els encarreguen la realització de projectes específics. 

La funció dels Consell d’Infants és aportar el punt de vista dels nens i nenes

sobre els temes que els afecten.

Els objectius dels Consell d’Infants són: 

1. Fomentar la participació dels infants en els afers del municipi

2. Millorar la ciutat incorporant els punts de vista dels nens i les nenes

3. Aprofundir en el coneixement que els infants tenen del municipi. 

4. Aprendre el funcionament de les institucions democràtiques, sobretot 

l’Ajuntament. 

5. Promoure la participació dels infants a la ciutat.

6. Formar persones capaces de viure i conviure en una comunitat.

7. Aproximar els nens i les nenes al valor de la democràcia i la 

participació.

8. Promoure els hàbits i actituds dialogants dels infants.
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9. Afavorir l’adquisició de competències i habilitats socials, com ara 

parlar en públic, saber escoltar i tenir en compte diferents punts de 

vista, expressar opinions pròpies, relacionar-se amb persones 

diferents, moure’s per la ciutat, buscar informació, etc. 

Malgrat que la realitat de la seva implantació a diferents viles i ciutats de 

Catalunya és molt anterior, el decret 200/2013, de 23 de juliol, dels 

consells de participació territorial i nacionals dels infants i els adolescents de

Catalunya fixa des d’aleshores el marc legal per a la seva constitució i 

desenvolupament. 

El Consell d’Infants de Parets s’ha constituït formalment el mes de juny de 

2014 després d’un període de dinamització i participació previ, durant el 

qual totes els nens i nenes de la vila, a través dels consellers i conselleres 

fundadors, han debatut i han pres decisions sobre aspectes fonamentals de 

la composició i el funcionament del nou organisme que els representarà, 

alhora que han dissenyat el logotip que identificarà el Consell d’Infants de 

Parets. 

Aquest procés participatiu previ ha comptat amb la col·laboració de totes les

escoles de la vila, les quals han permès que el projecte hagi estat compartit

per tots els nens i nenes del Cicle Superior de Primària escolaritzats a 

Parets. 
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2.PRESENTACIÓ  DEL  PROJECTE  A  LES  ESCOLES  I  ELECCIÓ  DELS
CONSELLERS/ERES FUNDADORS.  

La implicació de les escoles en el projecte del Consell d’Infants és una mitjà 

per garantir universalitat del dret a participar i a elegir o ser elegit per al 

Consell d’Infants. A la vegada, la participació de les escoles en els projectes 

que s’endeguen des dels consells possibilita a aquestes el treball significatiu 

d’aspectes com la relació escola-ciutat, les normes i el funcionament de la 

democràcia, l’educació en valors o l’adquisició de competències i habilitats 

socials, que també formen part del mateix currículum escolar. 

Per aconseguir aquesta implicació, durant els mesos de novembre i 

desembre del 2013 es va realitzar la presentació del projecte a totes les 

escoles de la vila de Parets i se les va convidar a què hi participessin des 

d’un bon començament. Es va convocar a les 6 escoles, quatre de titularitat 

pública i dues de concertades de la vila. 

- Escola Vila Parietes, 1 línia, al barri de l'Eixample.

- Escola Lluís Piquer, 2 línies, al barri Antic. 

- Escola Pompeu Fabra, 1 línia, al barri de l’Eixample. 

- Escola municipal Pau Vila, 2 línies, al barri de l’Eixample. 

- Escola Pompeu Fabra, 1 línia, al barri de l'Eixample. 

- Col·legi ACESCO, 1 línia, al barri de l’Eixample. 

- Col·legi Nostra Senyora de Montserrat, 2 línies al barri Antic. 

La presentació es va realitzar en una sessió organitzada a la Sala de Plens 

de l’ajuntament de Parets, el 25 de novembre, amb l’assistència de la 

regidora d’Educació, Sònia Lloret, la responsable del projecte per El Fil 

d’Ariadna SL, Carolina Batet, i representants de totes les escoles 

convocades. 

Es van exposar les línies generals del projecte i es convidar totes les escoles

a participar-hi, tot destacant, però, que es deixa obert, a elecció de cada 

escola, quin és el seu nivell d’implicació, des de realitzar només l’elecció 

dels consellers i conselleres (un nen/a per grup classe) a participar en el 
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desenvolupament d’algunes de les didàctiques que es treballaran en el 

Consell d’Infants. 

Pel que fa als horaris, es va plantejar que els dos plenaris de curs (al mes 

d’octubre i al mes de juny) es realitzarien en horari escolar, al matí, i 

comptarien amb acompanyament per part del professorat; i que en principi 

es deixaria l’horari de les sessions de treball mensual més obert, però en tot

cas amb acompanyament de la família o els monitors dels Consell d’Infants.

Per expressió unànime de tot el professorat assistent, però, finalment es va 

acordar que aquestes sessions també es realitzarien en horari escolar. 

Es va assenyalar que, en tot cas, només podran ser consellers/eres els nens

i nenes que comptin amb autorització explícita (signada) dels seus pares o 

tutors. 

En general, es van valorar positivament els objectius del projecte, alhora 

que es van plantejar algunes dificultats de caràcter logístic i de calendari, 

sobretot en el sentit de que és difícil iniciar un projecte de treball amb el 

curs ja començat i que hagués anat millor de poder-ho conèixer a l’hora de 

fer la programació del curs; i que les escoles ja participen en molts 

projectes que no són estrictament curriculars i van molt ajustades de 

temps.

També manifesten que es veu una mica massa just tenir els consellers 

elegits al mes de desembre. 

La sessió de presentació, molt fructífera, es va tancar amb els següents 

acords: 

-Oferir la possibilitat, a les escoles que ho vulguin, de presentar el projecte 

a la resta del claustre o als tutors del Cicle Superior. S’han acordat 

presentacions a les escoles ACESCO i Vila Parietes. 

-Posteriorment també s’ha rebut la demanda de presentar-ho als nens i 

nenes de l’escola Pompeu Fabra. 
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- Deixar un temps perquè les escoles s’ho acabin de pensar.

- Retardar la data final per a l’elecció dels consellers/eres de les escoles que

hi vulguin participar fins a finals de gener. 

-La dinamitzadora es compromet a posar-se en contacte amb les escoles a 

través del correu electrònic per seguir el procés. 

Durant el mes de gener es van realitzar presentacions del projecte a les 

mestres de Cicle Superior de l’Escola Acesco i de l’Escola Vila Parietes, i una

presentació als alumnes de 5è i 6è de Primària de l’Escola Pompeu Fabra. 

Finalment totes les escoles de la vila es van comprometre a participar en el 

projecte i a tenir elegits els seus representants per a la sessió de treball del 

mes de febrer. 

La persona encarregada de recollir el nom i les dades dels representants de 

cada centre ja va ser l’Elisenda Lafarga, que després del corresponent 

procés administratiu, va ser seleccionada durant el mes de desembre per a 

realitzar les tasques de dinamitzadora del Consell d’Infants de Parets sota la

direcció d’El Fil d’Ariadna SL. 

Els consellers i conselleres elegits a cada escola per a exercir de ‘consellers 

fundadors’ del Consell d’Infants de Parets han estat:
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Consellers/eres fundadors del Consell d’Infants de Parets

Escola Consellers

Nostra Senyora de Montserrat Raquel Martin Ferran

Ada Coello Pou

Núria Soriano Samon

Naiara Dacosta Lerma

ACESCO Daniel López Lucas

Lucas Tarrada Camañes 

Vila Parietes Xènia Barraza Díaz

Héctor Prades Royo

Pau Vila Gerard Garcia Vila 

Anayara Flores Zapater 

Àlex López Nadal 

Andrea Carrillo Picazo 

Pompeu Fabra Diana Mozul

Georgina Robles López

Lluís Piquer Martina Fernando Martí

Marta Santos Ponseti 

Pol Gonzalez

Sara Sánchez Corredor

3. SESSIONS DE TREBALL MENSUALS.

Tal i com estava previst en el projecte, des d’aquests moment els consellers

i conselleres fundadors es van reunir una vegada el mes per tal de preparar
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la Constitució formal del Consell d’Infants de Parets. Concretament, se’ls va

demanar la seva implicació en: 

- El disseny del logotip del Consell d’Infants. 

- La redacció dels Estatuts del Consell d’Infants. 

- La redacció de la Carta del Bon Conseller. 

Les sessions  es van desenvolupar  el  tercer  dijous de cada mes,  de 9 a

10’30h, en escoles diferents i, quan es requeria la col·laboració de tècnics

municipals, a la Sala de Plens de l’ajuntament. 

El  desplaçament  dels  consellers  i  conselleres  es  va  fer  a  càrrec  de  les

famílies a les 9 del matí (excepte dues famílies, una de l’escola Lluis Piquer i

l’altre de l’escola Pompeu Fabra), i a càrrec d’El Fil d’Ariadna en el moment

de tronar a l’escola després de la sessió de treball. 

En  general  les  sessions  es  van  desenvolupar  en  un  ambient  tranquil  i

cordial.  Tots  els  consellers  i  conselleres  es  van  mostrar  molt  motivats

interessats en el treball que havien de desenvolupar. 

La col·laboració de les escoles també cal valorar-la positivament. En general

van donar resposta a totes les demandes que se’ls van adreçar i també van

donar  recolzament  a  la  tasca  desenvolupada  pels  seus  consellers  i

conselleres, tot i que en aquest punt es va evidenciar en més d’una ocasió

l’existència d’algunes diferències i una major disposició per part d’algunes

escoles. 
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El desenvolupament de cada sessió i el treball realitzat es pot consultar en

els documents annexes.  

4.PLENARI DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS DE PARETS. 

El 10 de juny, de 9 a 11h,  va tenir lloc a la Sala de Plens de l’ajuntament el

plenari de constitució del Consell d’Infants de Parets. 
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A l’acte hi van assistir l’alcalde de la vila, la regidora d’Educació, altres 

regidors i regidores dels consistori, els tècnics de l’Àrea d’Educació i de 

l’Àrea de Comunicació i tots els consellers i conselleres fundadors. 

Va ser un acte obert al públic i es va convidar personalment a les famílies 

dels consellers i conselleres. 

Es va iniciar amb les paraules de benvinguda per part de l’alcalde als 

consellers i conselleres i al públic assistent i l’explicació del projecte Consell 

d’Infants per part de la regidora d’Educació. 

Seguidament els consellers i conselleres van van presentar a l’alcalde de 

Parets i a la regidora d’Educació la proposta de creació i funcionament del 

Consell d’Infants de Parets per tal de què, posteriorment, sigui aprovada pel

ple de l’ajuntament. 

Amb aquest objectiu, els consellers i conselleres van entregar a l’alcalde i 

van explicar quatre documents: 

1. Llista de temes que preocupen als consellers i conselleres de la 

vila de Parets. 

2. Proposta per als Estatuts del Consell d’Infants de Parets. 

3. Carta del Bon Conseller/a. 

4. Proposta de logotip del Consell d’Infants de Parets. 

L’alcalde  va  reconèixer  la  feina  realitza  pels  consellers  i  conselleres

fundadors i es va comprometre a posar en funcionament el Consell d’Infants

el  proper  curs  2014-2015.  També  es  va  comprometre   a  escoltar  les

opinions del Consell d’Infants i fer-li encàrrecs de feina segons les seves

preocupacions.  Va  expressar  que  aquest  era  el  compromís  de  tot  el

consistori amb la participació i la democràcia i va agrair la col·laboració de

les escoles i els seus mestres, els tècnics i tècniques de l’ajuntament i les

famílies dels consellers i conselleres.
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Seguidament, l’alcalde va entregar a cada conseller/a fundador un Certificat

que l’acredita com a tal.  

 

Per finalitzar l’acte els consellers i conselleres es van fer una fotografia de

grup amb l’alcalde i la regidora. 

Cal esmentar, que la celebració d’aquest acte va tenir una notable cobertura

informativa  per  part  dels  mitjans  de comunicació  locals  i  que,  el  darrer

dissabte del mes de juny, dues conselleres van participar en el programa de

ràdio RAP107.EDU.   

5.VALORACIÓ. 
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La valoració del projecte Consell d’Infants de Parets desenvolupat durant el 

curs 2013-2014 s’ha realitzat a tres nivells: 

- Amb els consellers i conselleres, en el marc de la darrera sessió de 

treball del mes de juny. 

- En una reunió conjunta entre les tècniques d’Educació de 

l’ajuntament i les responsables i dinamitzadores d’El Fil d’Ariadna SL. 

En general, la valoració del projecte ha estat en tots els àmbits molt 

positiva. Només s’han posat sobre la taula dos aspectes sobre els que cal 

parar l’atenció. En primer lloc, el dels desplaçaments, atesa la distribució 

urbana del la vila de Parets i la distància entre les escoles de la vila i entre 

algunes d’aquestes i l’ajuntament; i en segon, la participació del Consell en 

el programa de la ràdio local RAP107.EDU. De cara al curs vinent cal 

assegurar els mecanismes de coordinació i programació per tal que aquesta 

possibilitat de col·laboració esdevingui real i reverteixi positivament en el 

desenvolupament del projecte, atès que es tracta d’un mitjà excel·lent tant 

per la participació dels infants com per la difusió del seu treball al Consell. 

Dels aspectes forts del projecte cal destacar la implicació dels responsables 

polítics de l’ajuntament, així com dels tècnics de les àrees relacionades, tant

de l’Àrea d’Educació, com de l’Àrea de Comunicació. Igualment ha estat 

molt positiva  l’actitud dels consellers i conselleres, que s’han mostrat 

implicats, responsables i amb ganes de participar. El nombre de consellers i 

conselleres i la consciència de representativitat amb què treballen és idònia.

La resposta i participació de les escoles també es valora positivament, tot i 

que han existit algunes diferències en relació al recolzament que s’ha donat 

als conselleres i conselleres a l’hora d’explicar i difondre la feina que feien. 

Caldrà avançar en aquest sentit i continuar treballant per tal que les escoles

se sentin seu el projecte i n’adverteixin els aspectes positius, ja que aquest 

punt és fonamental per aprofundir en l’exercici de la representativitat per 

part dels consellers i conselleres i aconseguir que tots els nens i nenes de 

Parets se sentin identificats amb el seu Consell. 
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Pel que fa a la relació amb les escoles i el seguiment de l’activitat diària del 

Consell d’Infants, cal esmentar també com a aspecte molt positiu la tasca 

desenvolupada per l’Elisenda Lafarga. Es tracta d’una persona amb una 

molt bona disponibilitat i disposició, que viu i coneix perfectament la realitat

educativa i social de Parets, i que ha interioritzat el sentit del projecte. 

Creiem que la seva contribució pot ser una garantia per a la consolidació i el

bon funcionament del Consell d’Infants de Parets. 

6.ANNEXES. 
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ANNEX 1: Diari de les sessions de treball

CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Febrer 2014

Anotem a la llibreta la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.

20’ – Benvinguda i dinàmiques de presentació 
Objec u: conèixer-nos i cons tuir-nos com a grup de treball.
Benvinguda, jus ficació del projecte i distribució del material (carpetes, llibretes...) 
Dinàmiques de presentació: 

 Qües onari de presentació. Targetes amb sis preguntes. Cada conseller/(a ha de recollir  les
respostes de sis consellers diferents. Tenen un temps molt breu per fer-ho. 

 Targetes d’iden ficació
o Cada conseller/a escriurà el seu nom (en lletres grans) en una targeta que doblegarà

per la meitat. En la part del darrera hi ha unes preguntes que haurà de respondre. Què
espero trobar en el Consell d’Infants? 

o Es barregen totes les targetes i es reparteixen. Per torns es llegeixen les targetes i 

s’entreguen a qui corresponguin. En finalitzar la dinàmica comentem en què hem 
coincidit La targeta es col·loca damunt de la taula, davant de cada conseller/a, i servirà
per iden ficar –los en les següents sessions. 

Material: carpetes, llibretes, qües onaris de presentació i targetes d’iden ficació. 

25’ – Què és i per a què serveix el Consell d’infants? 
Objec u: reflexionar sobre les funcions del Consell d’ Infants. 
Ac vitat: I tu què en penses?  A par r de diverses vinyetes d’en Fra o, propiciem un pe t espai per
debatre sobre les principals finalitats del consell.  

 Donar veu als infants i tenir en compte les seves idees per millorar la ciutat. 
 Fer una ciutat també a mida dels infants.
 Assumir amb compromís i responsabilitat el nostre paper de consellers i consellers. 

Per  fer  aquesta  ac vitat  repar rem a  cada noi/a  una part  de les  vinyetes.  En  primer  lloc  s’hauran
d’agrupar  per  formar  la  vinyeta  (cada  vinyeta  és  diferent)  i  després  deixarem  un  temps  perquè
reflexionin i parlin entre ells sobre el que els suggereix el dibuix. Tot seguit farem la posada en comú i
conduirem el debat per treballar les tres finalitats esmentades anteriorment. 

Material: Annex vinyetes d’en Fra o

15’ – Coneguem altres consells...
Objec u: conèixer el treball que han realitzat altres consells d’infants per comprendre millor les funcions
que fa i el seu funcionament. 
Ac vitat: passar ppt de projectes realitzats pel consell de l’Hospitalet. Dinamitzem un pe t debat sobre
els projectes que s’han fet, el seu impacte per a la ciutat, etc. Insis r en les funcions principals dels
consells. Us heu fixat en el seu logo p? 

Material: ppt projectes i logo ps. 

15’ – Què farem nosaltres? 
Objec u: situar el treball que haurem de fer al llarg del curs. 

 Triar el logo p. Què és un logo p? Quins logo ps coneixem? 

 Redactar el document de funcionament i les qualitats que ha de reunir un bon conseller/a. 

 Recollir quins temes ens preocupen, sobre què voldríem donar la nostra opinió....

Material: Annex Fitxa Parets, la ciutat dels infants. 

10’ – Repassar el treball que s’haurà de fer a l’escola (deures per a la propera sessió)
 Explicar què hem fet en aquesta sessió. 

 Dur emplenada la fitxa: Parets, la ciutat dels Infants. 
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CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Març 2014

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Posar en comú la fitxa realitzada a les escoles sobre els temes que ens preocupen més. Anotar 

conclusions (llistat de temes) a la llibreta, per explicar a l’escola i entregar a l’alcalde al plenari 
de cons tució del Consell. 

- Saber què és un logo p i quines caracterís ques ha de tenir.
- Reflexionar sobre com ens agradaria que fos el logo p del Consell i que s’hauria de tenir en 

compte per dissenyar-lo.
- Organitzar el concurs per al logo p del Consell d’Infants.

TEMPORITZACIÓ:  

9h: Arribada dels consellers i conselleres. 

15’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. 
La dinamitzadora obre la sessió, dóna la benvinguda i explica l’ordre del dia. 
Els consellers i conselleres anoten a la llibreta la data de la sessió, el lloc on s’hi realitza i l’ordre del dia.

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. 

20’ Posada en comú de les fitxes realitzades a les escoles. 
Els consellers/eres de cada escola van llegint el con ngut de les seves fitxes. 
Un conseller/a va anotant els temes a l’ordinador, en un document que es va projectant a la pantalla
gran. 
Es comenten en veu alta els temes, s’ordenen i s’anul·len els repe ts. S’hi afegeixen, si cal,  comentaris. 
Se  signa el  document,  es  posa la  data  i  es  guarda en una carpeta  amb els  documents  del  Consell
d’Infants. 
S’envia el document a tots els nen/es perquè el puguin explicar a classe i/o s’imprimeix i es dóna i/o els
consellers/eres copien els temes a la seva llibreta per fer-ne el retorn a la classe. 

Material: Ordinador amb projector i plan lla del document word ‘Temes que ens preocupen’. 

30’  Què és un logo p ? Quines caracterís ques ha de tenir ? Quines caracterís ques cal  tenir en
compte per dissenyar el logo p del Consell d’Infants de Parets?

- La dinamitzadora explica la feina del tècnic de l’ajuntament i perquè han vingut/el visitem. 
- Pluja d’idees: preguntes que li voldríem fer...
- El tècnic presenta i explica caracterís ques de la imatge corpora va/logo ps de l’ajuntament i altres
organismes municipals. 
-Torn obert de preguntes/diàleg. 

Material: ordinador amb projector. 

20’ Organitzar el procés de la tria del logo p. 
Es reparteix a cada conseller/era la plan lla de la ‘Guia per a dissenyar el logo p del Consell d’Infants de
Parets’, es projecta la fitxa també a la pantalla i entre tots es va omplint. Aquesta és la fitxa amb què
hauran d’explicar els deures per la propera sessió i/o dissenyar a casa el logo p. 

Material: Ordinador amb projector, plan lla de la fitxa, una fitxa per a cada conseller/era.   

10’ – Repassar que hem fet a la sessió i concretar el treball que s’haurà de fer a casa o a l’escola
(deures per a la propera sessió).
Escriure l’acta de la sessió a la llibreta i concretar els deures per al proper dia. 
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CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Abril 2014

Sessió del 3 d’abril del 2014 
Saló de plens de l’ajuntament de Parets
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Selecció de 5 propostes de logo per al Consell d’Infants de Parets entre els que presen n els 

consellers i conselleres de les seves escoles. 
- Organitzar el retorn a les escoles per a la votació final. 
-

TEMPORITZACIÓ:  
9h: Arribada dels consellers i conselleres. 
20’ Benvinguda, joc de coneixença i cohesió, i explicació del con ngut de la sessió de treball. 
Benvinguda per part de la dinamitzadora. 
Joc de coneixença i cohesió. 
Explicació de l’objec u de treball i l’ordre del dia de la sessió. 
Els consellers i conselleres anoten a la llibreta la data de la sessió, el lloc on es realitza i l’ordre del dia.

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. 

20’ Exposició, per part de cada escola, dels logos que proposa. 
Els consellers/eres de cada escola expliquen com els han treballat la realització i selecció dels logo ps i
les caracterís ques de cada logo que presenten. 
Els logos presentats es deixen sobre la taula i es numeren amb un post-it. 

Material: Post-its. 

5’ Votació dels 5 millors logos. 
Cada conseller/era apunta en un paper quin és, al seu parer, el millor logo per al Consell d’Infants.
Sense conèixer el resultat, els papers amb els vots es reserven en un costat de la taula. 

 Material: paperets per anotar la votació.  

20’ Anàlisi tècnica dels logo ps presentats. 
La Pilar Pereira i l’Heribert Gallardo exposen el seu punt de vista i els seus criteris per seleccionar els que
ells creuen serien els millors cinc logos. També els numerarem i els posarem sobre la taula. També
assenyalen els que no reuneixen els requisits o condicions tècniques, que haurem de descartar. 

15’ Selecció dels cinc logos per presentar a les escoles. 
Dels 10 logos escollits (si no n’ha coincidit cap o no se n’ha descartat cap) entre tots en triem 5 per
presentar a les escoles. 
Fem fotocòpies/impressió en color dels logos escollits. 

10’ – Repassar que hem fet a la sessió i concretar el treball que s’haurà de fer a casa o a l’escola
(deures per a la propera sessió). 
Escriure l’acta de la sessió a la llibreta i concretar els deures per al proper dia. 
S’emporten fotocòpies/impressió dels logos escollits. 
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CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Maig 2014

Sessió del 8 de maig del 2014 
Escola Vila Parietes
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Seleccionar la proposta de logo per al Consell d’Infants de Parets amb el referent de les 

votacions a les escoles. 
- Presentar als nois i noies quins són els dos documents bàsics per al funcionament del Consell 

d’Infants de Parets: 
·Els Estatuts del Consell. 
·La Carta del Bon Conseller/era. 

TEMPORITZACIÓ:  
9h: Arribada dels consellers i conselleres. 
10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. Benvinguda per part de la 
dinamitzadora. 
Explicació de l’objec u de treball i l’ordre del dia de la sessió: caldrà prendre ACTA del resultat de la 
votació. Hem d’escollir un SECRETARI/ÀRIA. 

Els consellers i conselleres anoten a la llibreta la data de la sessió, el lloc on es realitza i l’ordre del dia.

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. 

15’ Dinàmica per escollir secretari/ària de la sessió del consell. 

Els consellers i conselleres anoten el resultat a la llibreta. 
El secretari/ària s’asseu davant de l’ordinador i pren nota del desenvolupament de la sessió. 

Material: Ordinador amb document word per al secretari/ària. 

20’ Exposició, per part de cada escola, del resultat de la votació a la seva escola. Els consellers/eres de
cada escola expliquen/projecten com ha anat la votació i el resultat ob ngut. 

5’ Elecció del logo guanyador.  
El secretari/ària pren nota del guanyador i s’acorda presentar-lo a l’alcalde. 

10’ Presentació: Què són uns Estatuts? 
   Què és la Carta del Bon Conseller/era? 

La Susagna explica en què consisteixen aquests dos documents. La presentació destaca quins són els 10
aspectes més importants que han de regular els Estatuts. 

15’ Dinàmica de reflexió sobre el con ngut d’aquests dos documents. 
Es divideix el plenari en dos grups barrejant escoles (comptant 1-2, 1-2, 1-2...). 
Cada grup fa una llista de 10 ítems sobre els temes clau que han de contemplar aquests documents: 

a/ Estatuts: els 10 aspectes més importants que han de regular. 
b/ Carta: les 10 caracterís ques del Bon Conseller/era.

Cada grup escull un portaveu al plenari.  

10’ Presentació dels 10 ítems al plenari.  
El portaveu presenta els 10 ítems al plenari i els entrega al secretari/ària. 
10’ – Repassar que hem fet a la sessió. 
Escriure l’acta de la sessió a la llibreta. 
D’aquesta sessió no hi haurà deures per a l’escola. 
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CONSELL D’INFANTS DE PARETS - Sessió Juny 2014

Sessió del 5 de juny del 2014 
Escola Lluís Piquer
Horari: 9-10’30h

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: 
- Redactar els punts claus dels Estatuts del Consell d’Infants de Parets. 
- Redactar els punts claus de la Carta del Bon Conseller/era. 
-      Preparar el Plenari de Cons tució del Consell d’Infants. 

TEMPORITZACIÓ:  
9h: Arribada dels consellers i conselleres. 
10’ Benvinguda i explicació del con ngut de la sessió de treball. Benvinguda per part de la 
dinamitzadora. 
Explicació de l’objec u de treball i l’ordre del dia de la sessió. 

Els consellers i conselleres anoten a la llibreta la data de la sessió, el lloc on es realitza i l’ordre del dia.

Material: Carpetes i llibretes dels consellers/eres. 

20’ Elaboració del document ‘Estatuts...’. 
Es projecta a la pantalla el document buit. 
El grup que va treballar el tema el dia passat exposa les seves conclusions i es posen en comú. 
Carolina va prenent nota de les conclusions i crea el document. 

Material: Ordinador amb document word ‘Estatuts’. 

20’ Elaboració del document ‘Carta...’. 
Es projecta a la pantalla el document buit. 
El grup que va treballar el tema el dia passat exposa les seves conclusions i es posen en comú. 
Carolina va prenent nota de les conclusions i crea el document. 

Material: Ordinador amb document word ‘Carta’. 

15’ Preparació del Plenari. 
Explicació dels objec us, de la disposició a la sala i del desenvolupament. 
Formació de 4 grups i d’un portaveu per cada un: 

-      Temes que ens preocupen. 
- Estatuts. 
- Carta. 
- Logo p. 

Material: Cada grup disposa del seu document de treball imprès. 

15’ Preparació, en grup, de les paraules de presentació de cada document. 
Assaig del portaveu.  

10’ – Repassar que hem fet a la sessió. 
Escriure l’acta de la sessió a la llibreta. 
D’aquesta sessió no hi haurà deures per a l’escola. 
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Annex 2: Carta del Bon Conseller/era

CARTA DEL BON CONSELLER i CONSELLERA
Consell d’Infants de Parets

Ser Conseller o Consellera del Consell d’Infants de Parets és un honor per a qualsevol infant del

nostre poble, però també una responsabilitat.  El  Consell d’Infants  és l’òrgan de par cipació

que representa a la vida municipal i ciutadana tots els nens i nenes de Parets; a través seu

s’expressen les nostres opinions i es mostren els nostres punts de vista. 

Qualsevol nen o nena entre 9 i 12 anys d’una escola de Parets  pot ser conseller o consellera

del  Consell d’Infants.  Els  Estatuts del Consell d’Infants de Parets regulen com s’elegeixen els

consellers i com funciona el Consell. 

En  aquesta  Carta  assenyalem  totes  les  caracterís ques  que  nosaltres,  com  a  Consellers  i

Conselleres Fundadors,   creiem que són necessàries per ser un Bon Conseller  i  Consellera.

Esperem que tots els nens i nenes de Parets les nguin en compte a l’hora d’assumir aquesta

responsabilitat o d’elegir amb el seu vot els seus representants. 

PER A SER UN BON CONSELLER I CONSELLERA, CAL: 

1. Ser responsable i educat. 

2. Ser sociable, una persona oberta, comunica va i par cipa va. 

3. Tenir ganes d’assumir aquesta responsabilitat,  estar disposat a dedicar-hi temps i a

treballar. 

4. Saber recollir totes les idees, negociar i cooperar. 

5. Saber mantenir un diàleg, escoltant el que diuen els altres. 

6. Ser educat. 

7. Ser un bon portaveu, intentant que els nens i nenes de la seva classe també s’impliquin

en el Consell d’Infants. 

8. Avisar  al  mestre  i  al  subs tut  si  un  dia  no  pot  assis r  a  les  reunions  del  Consell

d’Infants i assabentar-se del que s’ha treballat. Recordar als professors la feina que

han de fer.

9. Estar atent a tot el que passa a Parets. 

10.  Ser puntual. 

El Fil d’Ariadna SL Xipreret, 26, 08901, L’H, 648213018  
Elfil.Ariadna@gmail.com

20



Annex 3: Proposta d’Estatuts

ESTATUTS DEL 
CONSELL D’INFANTS DE PARETS

PREÀMBUL

El Consell d’Infants és l’òrgan de participació dels nens i nenes de Parets del Vallès. És l’òrgan
mitjançant el qual els nens i nenes expressen la seva opinió i participen de la vida ciutadana, per
tal de contribuir amb la seva visió a millorar el seu entorn més proper i créixer tot aprenent les
normes i els valors de la participació democràtica. 

Per  a  regular  la  seva  constitució  i  el  seu  funcionament,  el  Consell  d’Infants  necessita  uns
Estatuts aprovats  pel  Ple  de  l’ajuntament  del  municipi.  Com  a  Consellers  i  Conselleres
Fundadors del Consell d’Infants de Parets, demanem als Serveis Jurídics de l’ajuntament la vila
de  Parets  que,  a  l’hora  de  redactar-los,  tingui  en  compte  les  propostes  que  us  exposem a
continuació.  

PROPOSTA D’ARTICULAT PER AL CONSELL D’INFANTS DE PARETS 

Article 1: Sobre les funcions i objectius del Consell d’Infants de Parets.  
Les funcions i els objectius del Consell d’Infants de Parets són: 

- Oferir  un  espai  on  els  nens  i  nenes  de  Parets  puguin  expressar  la  seva  opinió  i
aconseguir que aquesta sigui escoltada en les decisions que prenen les institucions sobre
la vida municipal.

- Contribuir a millorar el poble de Parets amb l’aportació del punt de vista dels infants. 
- Vetllar perquè les propostes emanades del Consell d’Infants siguin tingudes en compte

i, en la mesura del possible, executades.  
- Contribuir al coneixement de la vila de Parets, de la seva realitat històrica i urbanística,

de la seva riquesa cultural i el seu teixit associatiu. 
- Afavorir l’adquisició d’habilitats socials per part dels nens i nenes que en formen part,

com ara parlar en públic, exercir la representativitat i la corresponsabilitat, formar-se
opinió pròpia i saber i expressar-la.

Article 2: Sobre la seva constitució.
     -El formen 18 nens i nenes procedents dels cursos de 5è i 6è de totes les escoles de Parets.
     -Cada curs, els consellers de 6è deixen de ser-ho, i els de 5è, si volen, poden repetir un any
més. 
     -Hi haurà a més un conseller/era substitut per cada curs. 
     -Els consellers i conselleres són elegits cada mes de setembre a cada escola. 

Article 3: Sobre el seu funcionament 
- El  Consell  d’Infants  es  constitueix  cada  curs  escolar  durant  la  primera  setmana

d’octubre, moment en què els consellers i conselleres reben el carnet que els acredita
com a tals i l’alcalde de la ciutat els realitza l’encàrrec del curs. 

- Des d’aleshores, el Consell d’Infants celebra sessions de treball mensuals de 90 minuts.
- Les  reunions  es  realitzen  correlativament  a  les  diferents  escoles  de  la  vila  o,  si  és

necessari, com en el cas de la sessió de constitució i de tancament, a la Sala de Plens de
l’ajuntament. 

- El  curs  del  Consell  es  tanca  al  mes  de  juny,  quan  es  mostra  la  feina  realitzada  a
l’alcalde. 
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- Al començament del curs i al final el Consell d’Infants es reuneix amb l’alcalde de la
vila. Al mes d’octubre, per rebre l’encàrrec i acordar el pla de treball del curs; i al mes
de juny, per exposar la feina realitzada i les propostes de millora. 

-
Article 4: Sobre el càrrecs

Els càrrecs necessaris per assegurar el bon funcionament del consell són: 
- Dos secretaris.
- Un moderador/a.
- Un portaveu. 

Aquests càrrecs s’elegiran entre els consellers i conselleres que en formen part al començament 

de cada sessió
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Annex 4: Temes que preocupen 

TEMES QUE PREOCUPEN ALS NENS I NENES DE PARETS
DEL VALLÈS

Una de les primeres ac vitats que hem fet els Consellers Fundadors del Consell d’Infants de
Parets ha estat esbrinar quins són els temes que preocupen i interessen als nens i nenes de la
nostra  vila.  Hem  recollit  informació  entre  els  nostres  companys  d’escola  i  hem  arribat  a
aquestes conclusions: 

TEMES QUE ENS INTERESSEN I ENS PREOCUPEN: 

Els parcs

- Es guin més ben cuidats 
- Siguin més diver ts i n'hi hagi més
- No s’hi entri amb gossos
- Es posin més papereres, també per cigarretes, i es cuidin més
- Es disminueixi la inseguretat
- Es millori la il·luminació
- No es treguin parcs per fer pàrquings
- Es posin rampes de fusta als skates 
- Es millori la neteja del parc dels ànecs
- Es canvii l’herba i s'arreglin les fustes de la rolina i el sorral del Parc de la Linera

Incivisme

 Es netegin els carrers després de les festes majors més ràpid

 Es controli més que no es rallin cotxes

 Es controli que els gossos no facin caca a qualsevol lloc

 Es controli els gossos agressius

 Es redueixin els cotxes mal aparcats

 Es vigili la velocitat del cotxes

 Es respec n la gent discapacitada i als immigrants 

Elements urbans

 S'arrangin les voreres i es treguin barreres arquitectòniques

 Es vigilin els contenidors mal posats

 Es creïn més carrils bici

 Es posi un semàfor entre l’escola Lluís Piquer i el pavelló

 Es recuperi el pe t comerç del poble

 Es repin n les senyals viaries de tot el poble

Escoles i equipaments municipals

 S'implan  alguna tarda lliure a l’escola

 Es disposi de més espai als ves dors del pavelló

 Es disposi de més espais polivalents a les escoles

 Es creïn més espais per fer grafits

 Es creïn més espais d’oci pels joves ( pus el local jove “El kaliu”de Lliçà)

 S'aprofi n les cases velles buides per a tots els veïns i veïnes
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Annex 5: Logo 

LOGO DEL CONSELL D’INFANTS DE PARETS
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