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 És un òrgan de participació ciutadana format per 
nens i nenes escollits per altres infants per a 
representar-los als seus ajuntaments.  

QUÈ ÉS EL CONSELLS D INFANTS? 

 Es reuneixen per parlar, per presentar propostes i 
donar opinions sobre aspectes que els preocupen o 
els interessen de la seva localitat.  

 Alhora vigilen ue s hi respectin els drets de tots 
els infants.  
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       Els ajuntaments els tenen en compte per a 
consultar-los determinades qüestions o 
decisions que els puguin afectar i també els 
encarreguen la realització de projectes 
específics.  

 Actualment, a Catalunya ja hi ha més de 
20 municipis que tenen Consells 
d I fa ts.  Co sell d I fa ts de Pa ets 



PER QUÈ EL CONSELLS D INFANTS? 
 

PER CONSTRUIR 
UNA 

DEMOCRÀCIA 
MÉS PROPERA I 
PARTICIPATIVA 

PER SEGUIMENT 
DEL MARC 
LEGISLATIU 

PER 
MILLORAR 
LA CIUTAT ! 



PER SEGUIMENT DEL MARC LEGAL 

 

La CONVENCIÓ DELS DRETS DE L’INFANT DE 
LES NACIONS UNIDES, de 1989, reconeix el 
dret a la participació dels infants.  
 
 

El foment de la participació és un dels 
principis orientadors de la LLEI  14/2010, de 
27 de maig, DELS DRETS I LES OPORTUNITATS 

EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (DOGC 
núm. 5641-02/06/2010).  
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 PRECEDENTS DEL PROJECTE:  
Francesco Tonucci i  

La ciutat dels Infants 



Si les ciutats tenen en 
compte també la 

perspectiva dels infants, 
tots i totes, siguem 

infants o joves o adults, 
ens en beneficiarem de 

fo a o side a le.  
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PRECEDENTS: 



 

“ No es tracta d'augmentar els recursos i serveis 
per a la infància, es tracta de construir una ciutat 

diversa i millor per a tots, de manera que els nens i 
les nenes puguin viure una experiència com a 

ciutadans, autònoms i participatius.  
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 PRECEDENTS: 



 
OBJECTIUS: 
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 En el municipi.  
 

  
 A l es ola 

 En la seva 
realitat 
social 

LA PARTICIPACIÓ 



OBJECTIUS: 
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De les seves 
institucions.  

EL CONEIXEMENT 

De la ciutat.  

De les regles i 
el 
funcionament  

    de la      

    democràcia. 



OBJECTIUS:    LA FORMACIÓ 
De persones capaces de 

viure i conviure en una 
comunitat. 

 En els valors de la 
democràcia i  

    la participació. 

 Amb hàbits i actituds 
dialogants.  

 Amb competències i 
habilitats socials per  

    esdevenir ciutadans   

    crítics i responsables.  
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FUNCIONAMENT  Elecció de 18 consellers i 
conselleres  entre els  
alumnes de 5è i 6è  

Constitució del Consell i 
encàrrec de l al alde 

 
Sessions de treball 

mensuals 
  

Plenari de Tancament i 
presentació del treball  

realitzat 
 

setembre 

octubre 
 

novembre-
maig 

juny 



EL CONSELL D INFANTS I L ESCOLA 

Pe u  s u a ga a tia d u ive salitat 

Per arribar a més infants  

Per treballar la representativitat 

Per dinamitzar la participació a les escoles 

Per enfortir la relació escola-ciutat 

Per contribuir al treball competencial 

... 



  

 
Pa teix del Se vei d Edu a ió,  
però és un  
 
 
 

EL CONSELL D INFANTS I 
LAJUNTAMENT 

que necessita per al seu èxit la 
complicitat de la resta d à ees de 
l ad i ist a ió municipal.  



OBJECTIUS CURS 2013-2014 
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ELECCIÓ DELS CONSELLERS/ERES 
FUNDADORS  DEL  CONSELL D INFANTS  

REDACCIÓ DELS ESTATUTS I DEL DECÀLEG 
DEL BON CONSELLER/A 

ELECCIÓ DEL LOGOTIP DEL CONSELL 

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL CONSELL 



novembre 
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CALENDARI  
Presentació del projecte a 

les escoles 

Elecció de 18 consellers i 
conselleres  fundadors  

Constitució del Consell i 
sessions de treball 

mensuals  

Plenari de Constitució i 
presentació del Consell 

d I fa ts de Parets 

desembre 

gener-maig 
  

juny 
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