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1.PRESENTACIÓ.  

 

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

de servei per a la gestió del Consell d’Infants de Parets a càrrec de l’empresa 

El Fil d’Ariadna SL durant el curs 2016-2017 (setembre de 2016 - juny de 

2017).  

 

Aquest curs 2016-2017 ha estat el tercer en funcionament del Consell 

d’Infants de Parets i ha servit també per preparar la constitució del que 

finalment s’ha denominat Consell de Joves de Parets per part d’un grup de 

nois i nois dels centres educatius de Secundària que han exercit de consellers 

i conselleres fundadors.  De fet, el decret que regula el funcionament dels 

Consell d’Infants (200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació 

territorial i nacionals dels infants i els adolescents de Catalunya) estableix 

que tenen dret a formar part d’aquests òrgans de participació els nois i les 

noies fins als 16 anys, i és per  aquesta raó que cada vegada hi ha més 

municipis de Catalunya on es contempla la incorporació d’aquesta franja 

d’edat, amb alumnes dels cursos d’ESO dels instituts de cada ciutat. 

 

En aquest memòria s’exposa el treball realitzat i com s’ha organitzat, tot 

afegint-hi alguns elements de valoració que han de permetre millorar el 

projecte en els cursos següents.  

 

Les persones que han conduïts el treball del Consell d’Infants i del Consell de 

Joves han estat Montserrat Torres, com a dinamitzadora, i Javier Marcén, 

com a monitor de suport. La direcció del projecte ha estat a càrrec de Carolina 

Batet.  

 

Tal i com es veurà al llarg de la memòria, s’han assolit els objectius que 

s’havien fixat en començar el curs. A més, les valoracions realitzades pels 

consellers i conselleres en la darrera sessió del Consell i les escasses 

respostes als qüestionaris de valoració que en el moment de realitzar aquesta 

memòria han enviat les escoles, també delaten una valoració positiva del 

projecte (Document adjunt).   



 

 

2. EL CONSELL D’INFANTS DE PARETS.  

  

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 Consells d’Infants és aportar el punt de vista dels infants i 

adolescents sobre els temes que els afecten. 

 

Els objectius dels Consells 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. 

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 es va constituir formalment el mes de juny de 

2014 després d’un període de dinamització i participació previ (veure 

memòries anteriors).  

 

Aquest curs 2016-2017 el Consell d’Infants de Parets ha estat format per 20 

infants (un més que el curs passat): 14 nous i 6 que continuaven del curs 

anterior. Tots ells procedeixen de les classes de 5è i 6è de totes les escoles 

de Primària de la vila, tant les públiques com les concertades, que han 

continuat participant en el projecte per tercer curs consecutiu.  

Concretament, hi ha participat un conseller/a per cada un dels grups-classe 

dels cursos esmentats.  

 

Els consellers i conselleres fundadors del Consell de Joves han estat 33 joves 

procedents de tots els centres de Secundària de la ciutat, concretament, un 

representant de cada un dels grups-classe dels nivells de 1er a 4rt d’ESO que 

hi ha a Parets. Dos d’ells han estat la Xènia i el Gerard, que són dos 

adolescents que havien format part del Consell d’Infants dos cursos enrere i 

que continuaven sent els seus representants al CNIAC.  

 

Tant els consellers i conselleres de Primària com de Secundària s’han reunit 

una vegada al mes, en sessions de 90 minuts, de 9 a 10’30 del matí els de 

Primària i de 8 a 9’30 els de Secundària. El Consell de Primària també s’ha 

reunit dues vegades al llarg del curs en sessió Plenària amb l’alcalde de la 

ciutat, al mes d’octubre  per rebre ‘l’encàrrec’ de treball per al curs, i al mes 

de juny, per mostrar a l’alcalde el resultat de la feina realitzada. Aquest darrer 

plenari del mes de juny també va  comptar amb la presència dels consellers 

i conselleres fundadors de Secundària, que hi van formalitzar la constitució 

del nou Consell. Aquest fet va fer insuficient l’aforament de la Sala de Plens 

de l’ajuntament, de manera que el plenari es va celebrar a la Sala d’Actes de 

la Cooperativa. La utilització d’aquest nou espai es valora positivament, si bé 



 

 

també es considera adient que almenys en una ocasió al llarg del curs 

l’alcalde, per separat, rebi a cada un dels grups del Consell a la Sala de Plens 

de l’ajuntament, ja que l’entrada dels nois i noies a les dependències 

municipals contribueix a dotar el Consell de contingut institucional i és rebuda 

amb satisfacció per part dels consellers i conselleres.  

 

Adjuntem amb aquesta memòria els PDFs amb el petit informe que s’ha 

enviat a les escoles i a l’ajuntament després de cada sessió de treball. 

 

Paral·lelament al treball intern, el Consell d’Infants de Parets també ha 

col·laborat amb el CNIAC assistint, per part de la Xènia i el Gerard, a 

l’assemblea general celebrada al mes d’octubre i responent a les dues 

demandes realitzades pels nois i noies del CNIAC als consells locals de 

Catalunya en relació als Drets dels Infants i al debat “Ara és demà”. També 

adjuntem en aquesta memòria el resultat d’aquesta col·laboració en forma 

d’annex.   

 

 

3. LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL D’INFANTS DE PARETS 2016-2017.  

 

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

per garantir la 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.  

 

Pel que fa a la participació de les escoles de Primària, el mes de setembre es 

va enviar un primer correu a totes les escoles de la vila, que ja havien 

manifestat la seva voluntat de continuar  en el projecte durant el curs 

anterior. El motiu del correu era invitar totes les escoles a escollir els seus 

representants al Consell, i anava acompanyat d’una carta del regidor 

d’Educació, una explicació del funcionament del Consell, una fitxa per a les 



 

 

dades dels  consellers i els models d’autoritzacions, d’assistència i d’ús de la 

imatge. També s’adjuntava la Carta del Bon Conseller/a, elaborada pels 

consellers i conselleres fundadors,  on els propis infants proposen alguns 

criteris i suggeriments a tenir en compte a l’hora de fer l’elecció dels nous 

membres. A partir d’aquí els centres van procedir a l’elecció dels seus 

representants al Consell de forma autònoma i segons el propi parer.  

 

Telefònicament i a través del correu electrònic, la dinamitzadora del Consell 

d’Infants de Parers va fer el seguiment del procés d’elecció dels consellers i 

conselleres que realitzaven a les escoles, amb el criteri que els nois i noies 

que feien 6è repetien en el seu càrrec i es renovava, per tant, el 50% del 

consell. Només un conseller que hagués pogut repetir no ho va voler fer.  

 

Finalment, El Consell d’Infants de Parets 2016-2017 es va constituir 

formalment en un Plenari celebrat el 18 d’octubre a la Sala de Plens de 

l’ajuntament. Totes les famílies dels consellers i conselleres van rebre una 

carta de l’alcalde on se les invitava a assistir a l’acte.  

 

 

 

Com en cursos anteriors, aquesta sessió es va dividir en una primera part de 

treball intern  i una segona part més institucional,  amb presència de l’alcalde 

i el regidor, a la qual estaven invitats els mestres i els familiars dels consellers 

i conselleres. A la primera part, els consellers van tenir un primer contacte 



 

 

entre ells, es va presentar la dinamitzadora del Consell i es va explicar i 

preparar les intervencions posteriors.   

 

A la segona part es va procedir a la constitució formal del Consell del curs 

2016-2017, donant la benvinguda als consellers nous i entregant-los el carnet 

que els acredita com a tals. També es va repartir a aquests consellers i 

conselleres la carpeta i la llibreta del consell.  Finalment l’alcalde va exposar 

l’encàrrec del curs i es va cloure l’acte amb una fotografia de grup davant de 

l’Ajuntament. 

 

Els consellers i conselleres que han format part del Consell d’Infants de Parets 

el curs 2016-2017 són: 

 

 

Escola Noms Curs 

Nostra Senyora de Montserrat 
 

Sara Garcia Nieto 5èA 

Aitana Alfaro Tena 5èB 

Ferran Martínez Gueldos 6èA 

Vinyet Idáñez Espejo 6èB 

ACESCO 
  
 

Avril Manzano Pinilla 5è 

Inés López Lucas 6è 

Vila Parietes 
 
 

Victor Borrego Nisa 5è 

Aday Mudarra.Camacho 5è 

Àneu Puértolas Duce 
 

6è 

Pau Delgado Lozano 6è 

Pau Vila 
 

Kristinka Hulic García 5èA 

Nil Mauri Garcia 5èB 

Xènia Muñoz Calavia 6èA 

Carlos López Sáez 6èB 

Pompeu Fabra 
 

Marc Gutiérrez Sanz 5è 

Dana Romero González 6e 

Lluís Piquer 
Substitut: Óscar Castro Martínez 

Oriol Vila Sánchez 5è 

Joan Díaz Palomero 5è 

Cèlia Martínez Ruíz 6èA 



 

 

Substitut: Jan Figueroa 

Substitut: Sami Aghwani Serrare 

Substitut: Martí Martínez Galindo. 

Nerea Garcés Fernández 6èB 

 

En vermell els consellers i conselleres nous (catorze) i en negre els sis que 
han repetit.  
 

 

Per a Secundària, el procés es va iniciar amb la celebració d’una reunió de 

presentació als equips directius i/o professorat de tots els centres de Primària 

i Secundària, celebrada el 21 de setembre, en què es va explicar el projecte 

i els seus objectius i es van intercanviar impressions sobre el seu 

funcionament amb els professors i professores. A la reunió hi van assistir 

representants de tots els centres educatius, que van mostrar una molt bona 

predisposició de cara a la seva implicació en el projecte. El fet més rellevant 

en aquest sentit va ser la pràctica unanimitat entre tots els assistents en 

convocar les reunions mensuals dels nois i noies de Secundària també en 

horari lectiu, per afavorir així la seva  participació i la implicació de la resta 

de l’alumnat dels centres.  

 

A partir d’aquí, es va enviar tota la documentació referent al projecte als 

centres (carta del regidor, document de presentació adreçats als tutors i 

tutores perquè puguin presentar el projecte a l’alumnat, fitxes de dades, 

autoritzacions), els quals van procedir a l’elecció dels seus consellers i 

conselleres. 

 

Els nois i noies escollits van ser convocats aleshores a la primera sessió de 

treball, el 19 d’octubre, a l’Institut Torre de la Malla, i es van anar reunint 

mensualment fins al plenari de final de curs, en què es va procedir a la 

constitució formal del Consell de Joves.  

 

 

 

 



 

 

Els consellers i conselleres fundadors del Consell de Joves han estat:  

Escola Noms Curs 

Nostra Senyora de Montserrat 
 

Lucas Fernández Espejo 1erA 

Oriol Leiva Pera 1erB 

Paula Sánchez Muñoz 2onA 

Guillem Borrallo Hernando 2onB 

 Naiara Dacosta Lerma 3erA 

 David Cerdan Rodriguez 3erB 

 Maria Martínez Gueldos 4artA 

 Carla Sorroche Suarez 4artB 

 Paula Amate Lozano 1er eso 

ACESCO 
  
 

Lucas Tarrada Camañes 2on eso 

Daniel López Lucas 3er ESo 

Aurora Román Barrero 4art ESO 

Institut La Sínia 
 

Isabel Alonso de Pablo 1er 

Isaac Tenorio Navarro 1er 

Xènia Barraza Díaz (representant del CNIAC) 2on 

Alejandro Gutiérrez Cerrillo 2o 

Judith Capdevila Resa 3er 

Sara Sánchez Corredor 3er 

Bruna Bladé García 4art 

Júlia Barrancos Martorell 4art 

Institut Torre de la Malla 
 

Joel Comas Andrade 1erA 

Joan Prat Jiménez 1er B 

Enric Castells Ribera 1er C 

Lucía Andreu Abad 2onA 

Claudia Ayala Carrasco 2onB 

Genís Badosa Ferreiro 2onC 

Alba Alguacil González 3erA 

Ainhoa Ávila Martinez 3rB 

Edith Benitez Rodriguez 3erC 

Irina Xicota Guash 4artA 

Albert Blasco Rio 4artB 

Laia González Román 4artC 

 Gerard Garcia Vila (representant del CNIAC) 3er 



 

 

                 

4.INTERVENCIONS I PROJECTES DESENVOLUPATS.  
 

4.1. CONSELL D’INFANTS-PRIMÀRIA.  

L’encàrrec de l’alcalde 

El treball realitzat pel Consell d’Infants aquest curs ha girat entorn de 

l’encàrrec realitzat per l’alcalde, atès que una de les reflexions més crítiques 

respecte el funcionament del Consell el curs anterior havia estat l’excés de 

feina realitzada i la seva dispersió en diversos projectes.  

 

Així l’encàrrec de l’alcalde es va concretar en la participació dels consellers i 

consellers en la campanya cívica en curs “Qüestió de respecte. Parets c@sa 

de tots” i, específicament, en relació al tema de la tinença responsable 

d’animals de companyia. 

 

Els objectius que s’han perseguit han estat:  

-Participar activament en la campanya i prendre consciència del que poden 

fer per sensibilitzar als seus companys i companyes i als ciutadans de Parets 

i millorar la ciutat. 

-Afavorir l’esperit de grup i d’equip entre els nois i noies i el sentit de 

pertinença al Consell d’Infants de Parets del Vallès 

-Afavorir l’adquisició de competències i habilitats socials com ara parlar en 

públic, saber escoltar i tenir en compte els punts de vista, expressar opinions 

pròpies... 

 

I per assolir-los s’han desenvolupat les següents accions:  

-Escollir nom de la mascota de la campanya.  

-Elaborar una auca sobre els bons i mals comportaments  dels propietaris 

dels gossos a la via pública  

-Fer un vídeo promocional del Consell d’Infants i la feina feta.  

 

El treball es va iniciar amb una entrevista a Pilar Pereira, responsable de la 

campanya cívica, que va exposar als nois i noies la campanya i els objectius 

concrets de la proposta que se’ls feia.  



 

 

 

Seguidament es va realitzar un procés participatiu a les escoles (classes de 

1er a 6è de Primària) per a recollir propostes de nom per a la mascota 

protagonista de la campanya. Entre els noms presentats, els consellers i 

conselleres en van escollir tres que es van presentar a l’ajuntament, que 

finalment en va triar un: VIANETA.  

 

 

 

Posteriorment els consellers i conselleres van demanar novament la 

implicació dels seus companys de classe (5è i 6è) per a escriure el títol i els 

9 rodolins de l’auca, la il·lustració de la qual va córrer a càrrec dels publicistes 

municipals.  

 

 

 



 

 

Un dels aspectes més interessants del projecte, i que no estava recollit en el 

projecte inicial del curs, ha estat la participació de la Suni, una gossa 

procedent de l’Associació Protectora d’Animals de Parets, en la realització del 

vídeo final en què els nois i noies exposen el treball realitzat. Aquesta 

col·laboració amb entitats de la vila va ser una iniciativa que va sortir dels 

propis consellers i que caldrà recollir per a futurs projectes.  

 

Des d’un punt de vista organitzatiu, les sessions de treball mensual s’han 

anat realitzat en diferents escoles, de 9 a 10’30h del matí, intentant acabar-

les puntualment, i en dies alternatius de la setmana, per tal que no es 

perdessin sempre les mateixes classes.  

Les sessions han estat conduïdes per Montserrat Torres amb el suport de 

Javier Marcén, que també ha facilitat l’acompanyament dels nois i noies a les 

escoles al final d’aquestes.  De tota manera, les distàncies entre les diferents 

escoles continua dificultant l’agilitat de les trobades i el trasllat dels infants.  

Els informes del treball realitzat en cada sessió s’adjunten amb aquesta 

memòria.  

 

 

 



 

 

4.1. CONSELL DE JOVES-SECUNDÀRIA. 

Com ja hem comentat, la constitució del Consell de Joves ha estat la principal 

novetat introduïda aquest curs al Consell de Parets. El projecte de treball que 

s’ha desenvolupat ha tingut en compte l’etapa madurativa en què es troben 

els nois i noies d’entre 12 i 16 anys (autoafirmació de la seva personalitat, 

desig d’autonomia), i el funcionament dels instituts, que, per norma general, 

tenen un funcionament molt més rígid que les escoles.  

 

Els objectius de treball han estat els següents:  

-Conèixer què són els el Consell d’Infants.  

-Reflexionar entorn del sentit de la participació dels adolescents a la ciutat a 

partir de les pròpies experiències i descobrir noves perspectives i necessitats.   

-Definir quines característiques ha de tenir el Consell.  

-Definir els aspectes clau del seu funcionament (composició, calendaris, 

sessions de treball, elecció...) i concretar-ho en la redacció d’uns Estatuts.  

-Definir els elements d’identitat (logotip i nom).  

 

Per a assolir aquests objectius, els consellers i conselleres fundadors s’han 

reunit una vegada al mes i han realitzat una visita al Casal de Joves on els va 

rebre un dinamitzador del casal i el regidor d’Educació i Joventut.  

 

 



 

 

Els adolescents han decidit anomenar-se Consell de Joves. Els joves han 

proposat dos dissenys de logotips i amb l’assessorament del Departament de 

Comunicació de l’Ajuntament s’ha decidit el logotip finalista.  

 

                     

Paral·lelament els consellers i conselleres han debatut i aportat les seves 

reflexions a dues demandes realitzades des del CNIAC, la primera, en relació 

al Dret dels Infants a Tenir una Família (aportació al Manifest del CNIAC amb 

motiu de la celebració del Dia dels Drets de la Infància), i la segona en relació 

al paper de mestres i professorat en el marc del debat ‘Ara és Demà’. 

Ambdues contribucions les adjuntem també a aquesta memòria en forma 

d’annex.  

 

 

 

La col·laboració amb el programa de Ràdio Rap107.edu. 

El mes de juny sis cinc consellers i conselleres de Secundària han participat 

en una edició del programa de ràdio RAP107.EDU, en què han comentat 

alguns temes d’actualitat de la vila i, sobretot, han explicat el treball realitzat 

al Consell. 



 

 

5.PLENARI DE TANCAMENT DEL CONSELL D’INFANTS I DE 

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE JOVES.  

 

L’1 de juny es va celebrar a la Sala d’Actes de La Cooperativa el plenari de 

tancament del curs del Consell d’Infants, en què els consellers i conselleres 

van fer el retorn a l’alcalde de la feina realitzada, i l’acte de constitució formal 

del Consell de Joves de Parets.  

 

            

 

L’acte institucional es va iniciar a les 10h, després que els consellers i 

conselleres realitzessin una activitat prèvia de valoració del curs i preparació 

de les intervencions al ple, des de les 8’30h del matí els consellers i 

conselleres de Secundària i des de les 9h els de Primària. Després de 

presentar el treball realitzat amb el suport d’un power point i d’un vídeo en 

el cas del Consell d’Infants, el regidor i l’alcalde van adreçar unes paraules 

als consellers i conselleres agraint-los la feina realitzada i els van fer entrega 

dels diplomes corresponents. En acabar, es van realitzar una fotografia de 

grup. 

         

  

 



 

 

6.VALORACIÓ. 

 

Valorem positivament el treball realitzat pel Consell d’Infants de Parets durant 

aquest curs. El Consell d’Infants ha participat activament en la campanya 

“Qüestió de respecte. Parets c@sa de tots” i els consellers i consellers 

fundadors han posat la primera llavor del nou espai de participació dels 

adolescents de Parets a la seva ciutat.  

 

Entre els aspectes més positius del treball realitzat al Consell d’Infants 

valorem la concreció de l’encàrrec realitzat per l’acalde i el volum de feina 

que ha comportat als infants (recordem que el curs passat s’havia valorat que 

la feina havia estat excessiva i dispersa), la interacció amb les escoles 

(resposta a les peticions realitzades pel Consell), la trobada amb l’alcalde i la 

participació, al final del projecte, de l’Associació Protectora d’Animals de 

Parets. 

 

El punt més dèbil del funcionament continua sent, en canvi, el tema dels 

trasllats. Aquest problema s’accentua encara més amb els nois i noies de 

Secundària, que viuen els moments dels desplaçaments entre els centres com 

espais de ‘llibertat’ i que intenten allargar al màxim. És per això que de cara 

al curs vinent es planteja la possibilitat de facilitar els desplaçaments en 

autobús mitjançant un ‘Bonobús’, especialment per als consellers i 

conselleres que procedeixen dels centres educatius més allunyats.   

 

Un aspecte comú que es valora positivament tant per al Consell d’Infants com 

per al Consell de Joves és la celebració del darrer plenari del curs a la Sala 

Basart de La Cooperativa. Aquest fet ha permès una major assistència de 

públic, la visió més còmode dels powers i vídeos realitzats i, sobretot, una 

millor escenografia, que ha atorgat a l’acte més rellevància i solemnitat. 

Tanmateix, com ja s’ha expressat al llarg de la memòria, es considera 

important que, almenys una vegada al curs, cada un dels consells tingui una 

trobada amb l’alcalde a la Sala de Plens de l’ajuntament, per no perdre la 

càrrega simbòlic institucional que aquest espai atorga al Consell. 

 



 

 

Pel que fa a Secundària, el treball realitzat també es valora positivament: els 

nois i noies s’han implicat en el projecte i han manifestat la seva voluntat de 

continuar-hi participant. El funcionament del grup ha respòs a les 

expectatives i les dinàmiques de treball han obert espais de reflexió i 

participació. Cal esmentar també com a aspecte molt positiu la implicació del 

professorat i els equips directius dels centres educatius.  

 

Com s’ha comentat més amunt, el tema més complicat ha estat el dels 

desplaçaments. En el cas de Secundària es planteja la necessitat de celebrar 

les trobades en els centres educatius més ben situats (especialment institut 

Torre de la Malla).  

 

En la reunió de valoració de curs mantinguda amb els responsables de l’Àrea 

d’Educació de l’ajuntament, es va presentar un document on es valorava el 

la dinàmica de treball i el funcionament logístic del primer curs del Consell de 

Joves i es plantejaven algunes propostes de cara al funcionament a partir del 

curs vinent, en què el Consell començarà el seu funcionament ordinari. 

Concretament, en la diagnosi del treball realitzat es deia:  

 

1. Els nois i noies s’han mostrat engrescats amb proposta i, especialment, 

han mostrat interès en treballar en projectes que els permetin una intervenció 

directa i adreçada a la resta de veïns i veïnes de la seva edat (acampada, 

concert...). 

2.  Han participat en el procés de constitució del Consell de Joves 

representants de tots els grups-classe dels cursos d’ESO de tots els instituts 

de Parets.  

3. No ha estat fàcil treballar amb nois i noies de franges d’edat tan 

diferents. Tant els més grans (4rt d’ESO) com els més petits  (1er ESO), han 

manifestat el desig de treballar amb nois i noies de la seva edat.  

4. Una de les diferències, per exemple, s’ha expressat en el tema dels 

trasllats: els nois i noies més grans donen importància a la possibilitat de 

desplaçar-se sols per la vila a l’hora d’assistir a les reunions, no així els més 

petits.  



 

 

5. Tant els uns com els altres han coincidit amb el desig de diferenciar-se 

del Consell d’Infants, tant pel que fa al logotip del com al nom del consell, 

que proposen s’anomeni Consell de Joves.  

6. A diferència del Consell d¡Infants de Primària, en aquest cas la 

celebració de les trobades mensuals a les escoles o instituts no suposa un 

valor afegit (sovint no hi ha espais adients...). La centralitat geogràfica del 

lloc de reunió, en canvi, facilita molt la logística.  

7. Sobre altres aspectes logístics han valorat que una trobada al mes de 

60-90 minuts és insuficient  i que celebrar les trobades en horari lectiu facilita 

la participació.  

8. S’ha pogut constatar que un grup de 30-33 consellers i conselleres és 

excessiu per assegurar el bon funcionament d’un òrgan de participació 

d’aquest tipus.  

 

A partir d’aquesta diagnosi, s’han plantejar algunes propostes de 

funcionament, que es van valorar també en aquella reunió:  

 

 

PROPOSTES DE FUNCIONAMENT 

 

A. Que participin com a consellers i conselleres del Consell de Joves de 

Parets a un/a representant de cada un dels grups-classe dels cursos de 2n i 

3r d’ESO de tots els instituts de Parets. (16-18 representants).  

Aquesta proposta ha estat descartada atesa la voluntat política que el Consell 

compti amb la participación d’alumnes de tots els cursos de Secundària.  

B. Que participin com a consellers i conselleres un/a representant de cada 

un dels grups-classe dels cursos de 1r, 2n, 3r i 4rt de tots els instituts de 

Parets, formant després dos grups o comissions que, agrupats per criteris de 

proximitat geogràfica, ‘repetirien’ el mateix projecte. (33-35 representants).  

Aquesta proposta permetria la participación d’alumnes de tots els cursos, 

però condicionaría molt el projecte a desenvolupar, perjudicant la seva 

espontaneïtat i capacitat d’improvització, adequació al ritmes del grup, 



 

 

resposta a les interraccions, etc… atès que hauria de ‘repetir-se’ en dos grups 

que funcionarien de forma paral·lela.  

Caldria pensar en la possibilitat que en un o dos moments al llarg del curs (al 

marge del plenari) compartissin també la feina feta.  

C. Que participin com a consellers i conselleres un/a representant de cada 

un dels grups-classe dels cursos de 1r, 2n, 3r i 4rt de tots els instituts de 

Parets, formant després dos grups o comissions que desenvoluparien tasques 

diferents. (33-35 representants).  

- Consell d’Adolescents de Parets. Format per 16-18 nois i noies, un 

representant de cada un dels grups-classe dels cursos de 1er i 2n d’ESO.  

Funcions:  

·Dinamitza i gestionar la ‘Bústia del Consell’.  

·Participar en un programa de ràdio mensual.  

·Elaborar diagnosis sobre les demandes dels infants i adolescents 

respecte la ciutat.  

- Consell de Joves de Parets. Format per 16-18 nois i noies, un 

representant de cada un dels grups-classe dels cursos de 3r i 4rt d’ESO.  

Funció: desenvolupar un projecte d’intervenció a la vila potenciant aspectes 

com la relació amb altres entitats, l’autonomia i autoorganització, la pròpia 

iniciativa en la selecció dels àmbits d’intervenció i l’actuació fora de 

l’àmbit/horari escolar.  

 

Aquesta proposta dóna resposta a la demanda dels nois i noies de formar 

grups més homogenis pel que fa a la d’edat dels seus membres, permetrà 

dinamitzar el funcionament de la Bústia i àmplia els àmbits d’intervenció del 

Consell, però també el converteix en un organisme més complexa que haurà 

de ser capaç de donar resposta a diferents expectatives.    

 

D. Que participin com a consellers i conselleres un/a representant de cada 

un dels nivells o cursos (1r, 2n, 3r i 4rt) de tots els instituts de Parets. (16 

representants). 



 

 

Aquesta proposta crea un grup de treball reduït i operatiu però exigeix als 

consellers i conselleres un alt grau d’autonomia i un sobreesforç a l’hora 

d’assumir la representativitat de tots els alumnes del seu niveli, pel que es 

considera important que rebin el suport dels delegats de curs a cada un dels 

centres i una gran implicació dels mateixos centres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.ANNEXOS. 

 

ANNEX  I: PERSONES DE CONTACTE.   

 

la Persona contacte 

Nostra Senyora de Montserrat 

93 562 03 56  
col-nsmontserrat@xtec.cat 

Diego cayuela 

dcayuela@xtec.cat (primària) 
 

Visitación  
vcagide@xtec.cat (secundària) 

 

ACESCO 
93 562 16 24  

a8022732@xtec.cat 

Estela (5è): estelacalabuig@gmail.com 
 

Mª Pilar secundaria 

Vila Parietes 
 
93 573 54 82  

a8063916@xtec.cat 

Idoia Lafon Vega ilafon@xtec.cat 
(encarregada de passar la info a 5è i 6è) 

Pau Vila 

93 562 12 03  
patronat.pauvila@parets.cat 

a8022720@xtec.cat 

Mayka Juárez  

capestudis.pauvila@parets.cat 
 

Pompeu Fabra 
93 562 06 16  

a8022707@xtec.cat 

Rosa Maria abellán 
rabella3@xtec.cat 

Lluís Piquer 
 
93 562 16 03  

ceiplluispiquer@xtec.cat 

Nuria Rico 
capdestudi@escolalluispiquer.cat 

 

Institut la Sínia 

inslasinia@xtec.cat 

Pitu (director) 

Institut Torre de Malla 
instorredemalla@xtec.cat 

Jesús paniego (director) 

 
Altres contactes 

 

Miquel Perez,  
regidor d'educació i director del programa 

de radio RAP107.EDU 

miquel.perez@parets.cat  

Montse Serrano,  

tècnica educació de l'ajuntament 

montse.serrano@parets.cat  

Myriam 
tècnica de l'ajuntament encarregada del 

lloguer d'espais (biblioteca de can rajoler) 

myriam.rodriguez@parets.cat  
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ANNEX II:  

REFLEXIONS SOBRE EL DRET DELS INFANTS A TENIR UNA FAMÍLIA 

REALITZADES PELS NOIS I NOIES DEL CONSELL D’ADOLESCENTS DE 

PARETS:  

1- Tots els nens que no tinguin família adequada tenen dret a 

tenir una família que vetlli per ells i que els estimi.  

2- Tots els infants han de tenir dret a poder viure i estar amb la 

família. Pensem que si no tenen família, els infants tenen dret a 

sentir-se acollits per algú. Hem de potenciar les adopcions per 

aconseguir que tothom es senti acollit en família. 

3- Porque la família es lo más grande que tienes en la vida. 

Siempre va a estar allí para lo que  necesites. Todo el mundo tiene 

derecho a tener una. 

4- Qualsevol humà hauria de tenir una família, ja sigui adoptiva o 

de sang directe. Això és degut a que son les persones que ens 

ajuden, protegeixen i cobreixen les nostres necessitats bàsiques. 

 

 

Parets del vallès, octubre del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX III 

 

PARTICIPACIÓ AL DEBAT “ARA ES DEMÀ” EN RESPOSTA A LA 

DEMANDA DEL CNIAC 

 

Que m’agrada dels meus mestres o com m’agradaria que fossin 

• Quan m’ajuden a entendre la lliçó 

• Que tinguin confiança amb els alumnes 

• Positivitat a l’hora de fer classes 

• M’agrada que ens motivin a fer be les coses 

• Que valorin als alumnes com a PERSONES 

• Que els motivi el que ensenyen 

• Que facin servir mètodes de treball diferents 

• Que motivin a descobrir 

• Que hi hagi respecte mutu 

• Que ens expliquin les seves experiències per aprendre d’ells 

• Que escoltin les nostres opinions 

• Que ens ajudin als exàmens 

• Que ens ensenyin millor 

• Que posin exemples a l’hora d’explicar 

• Aprendre d’ells, del seu testimoni 

• Que valorin l’esforç 

• Que faltin a classe  

• Que siguin divertits 

 

Que no m’agrada dels mestres 

• Que em posin molts deures (7 comentaris) 



 

 

• Quan sembla que estan amargats 

• Que es sentin superiors 

• Que estiguin tota l’hora parlant i a darrera hora et posin un 

munt de deures 

• Que siguin rars 

• Que siguin prepotents 

• maleducats 

• que es creguin els deus de les nostres vides 

• que ens cridin 

• que ens castiguin sense motiu 

• que ens comparin (2 comentaris) 

• que ens faltin el respecte 

• que es dormin a classe 

 

Que t’agradaria aprendre a l’institut 

• Primers auxilis (2 comentaris) 

• A portar un negoci 

• Coses de la vida pràctiques útils 

• Fer optatives des de 1er de la Eso( 2 comentaris) 

• Classes més dinàmiques 

• Saber expressar-me en públic (3 comentaris) 

• Mes idiomes 

• Suport per fer front al bullyng 

• Com afrontar el masclisme 

• L’origen de l’art i la música  

• com reaccionar a un problema 

• Aprendre en quins treballs guanyes més diners 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


