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ORGANITZACIÓ 

1.Propostes 

2.- Recull 

 - Es valora la viabilitat I 

 

2. Reunió amb l’Alcalde i la 
Regidora d'Infància 

 - Estat de les propostes 

 - Es valora la viabilitat II  



ACCIONS 

1. Enquesta per participar en la millora de la 

Palma. 

2. Participació en diferents tallers de la Setmana 

Jove. 

3. Campanya medi ambiental de sensibilització i 

conscienciació – Penjada de cartells i gravació 

anunci. 

4. Enquesta “Que en saps del C.I?”. 



ACCIÓ 1 

● S'elabora una enquesta anònima per saber 

l'opinió que tenen els alumnes de 5è i 6è curs 

del CEIP El Solell sobre la Palma. 

 

● Buidatge de les enquestes: un total de 29. 

–    Per àmbits: Urbanisme i espai públic 56%*, seguit de Medi 

ambient 40%, Joventut i Salut 36% cadascun, Educació i formació 

20%, Cultura-Oci i Mobilitat 12% cadascun, i Participació- 

associacionisme 8%. 

 

ENQUESTA PER PARTICIPAR EN LA MILLORA DE 

LA PALMA 



 Model enquesta 



● Des del Consell d'Infants 

es promou que una 

vegada a l'any es 

planifiqui una  trobada  

intergeneracional. 

● El Consell d'Infants va 

elaborar preguntes 

dirigides a la gent gran  

sobre l'ús que fa del 

mòbil. I la inversa. 

ACCIÓ 2 

TALLERS DE LA SETMANA JOVE 

“Si jo puc amb el mòbil, tu també” 



ACCIÓ 2 

TALLERS DE LA SETMANA JOVE 

“Pintem la porteria del Parc de la Farigola” 

● Es una proposta que es va 

iniciar durant el curs 2015-

2016. Es va fer un concurs 

de dibuixos sobre el disseny 

i es va decidir -entre els 

participants- agafar 

diferents idees. 

● Aquest any s'ha decidit no 

posar la silueta del porter  

per votació dels alumnes de 

5è i 6è curs. 



ACCIÓ 2 

TALLERS DE LA SETMANA JOVE 

“Manta Solidària-  

Teixim drets, teixim llibertats” 



ACCIÓ 3 

CAMPANYA  “PER UNA PALMA MÉS NETA” 

Penjada de Cartells 

● Es decideix renovar els antics cartells tant les 

imatges com els diàlegs que hi surten. 

 

 



ACCIÓ 3 

CAMPANYA  “PER UNA PALMA MÉS NETA” 

Gravació anunci 

● S'elabora entre tots diferents frases  

conscienciadores i sensibilitzadores per l'anunci 

que s'emetrà per la Palma TV. I es 

reparteixen els diàlegs. 

 

 



Parc 11 de Setembre 



ACCIÓ 4 

ENQUESTA “QUE EN SAPS DEL CONSELL D'INFANTS?” 

● S'ha elaborat amb l'objectiu de detectar punt 

forts i febles: 

En relació a la línia comunicativa Consell d'Infants – 

Escola, i a la inversa quan sigui necessari. 

Saber que en saben del projecte 

● 2 models d'enquesta: 

- Una, es dirigeix a l'AMPA i a l'equip educatiu: 

professorat de 5è i 6è, coordinador i director del 

centre. 

- L'altre, es dirigeix al alumnat de 5è i 6è curs. 

 



ACCIÓ 4 

BUIDATGE “QUE EN SAPS DEL CONSELL D'INFANTS?” 

Cal millorar la línia comunicativa amb l’escola per tal 

de que tant els alumnes com l'equip educatiu 

estigui al dia de que es fa al Consell. 

Propostes de millora 

- Cada setembre al inici de curs fer un passa classe 

informatiu del projecte. 

- Aprofitar per portar informació “VOLS SER 

CONSELLER/A?” 

- Conèixer de cada classe l'espai físic (tipus suro) on 

es penjara les actes i informació del Consell. 



● Projecte d'investigació “Els consells d'infants i el 

CNIAC. Noves formes de particiació política i cívica 

dels nens i les nenes de Catalunya” 

 

● També es va acudir al Simposi “INFÀNCIA I 

PARTICIPACIÓ POLÍTICA” 

Altres accions internes 



● Proposta de l'Alcalde: Conèixer el grau 

de satisfacció dels membres del Consell 

d'Infants. 

S'han reformulat un parell de preguntes de la 

valoració final del C.I. per tal d'enfocar-les més 

a saber -ne el grau de satisfacció dels membres 

tant en global com per cada una de les accions 

específiques que s'han dut a terme durant 

l'any. 

Altres accions internes 



Seguiment d'accions 
● Camins escolars 

● Atorgament del Recurs Tècnic per part de la 

Diputació de Barcelona. De cara l'any que ve es 

reconsiderarà. 

● Projecte Consell d'infants 

● Actualització del Projecte per adherir-nos a la 

Xarxa de Projectes de Participació infantil del la 

Diputació de Barcelona. 

● Tallers proposats 

● Valorar la possibilitat de fer un taller de grafit 

enmarcat en la Setmana Jove 2018. 



Accions assolides 

● DESTINAR UN ESPAI VIRTUAL. Proposta que es va 

fer durant el curs 2015-2016. 

● Durant aquest curs s'ha assolit la proposta i al 

web de l'Ajuntament a la secció “Regidoria 

d'infància” s'ha creat un espai destinat al Consell 

d'Infants on hi consta el projecte i on s'han 

penjat les actes del curs passat i s'estàn penjant 

les actes d'aquest curs. 



CONCLUSIONS 

● Treballar per la Palma ha sigut molt profitós tant a 

nivell individual com a nivell grupal. 

–  El grup ha sigut capaç de treballar en equip, 

i ser actius i responsables amb les accions. 

 

● Queda molta feina per fer, però de Consell en Consell 

estem aconseguint noves fites que ens permet 

plantejar nous reptes. 



Consell d'Infants 2016-2017 

La Palma de Cervelló 



Gràcies 

per la vostra atenció 


