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ORGANITZACIÓ
•

•

Es fa un plantejament de que volem aconseguir durant aquest curs.
Adaptem l’enquesta millorant-la per comptar amb la participació dels/
les alumnes i companys/es de 5è i 6è curs de l’Escola El Solell.

•

Es fa un buidatge de les enquestes.

•

S’elabora un quadre amb totes les mancances i necessitats detectades

•

•

Busquem un dia per fer la Reunió amb l’Alcalde i la Regidora
d’Educació i Infància.
Decidim, dissenyem i duem a terme les accions.

ENQUESTA PER PARTICIPAR EN
LA MILLORA DE LA PALMA DE CERVELLÓ
▪ Model adaptat pel CI 20182019

▪ Finalitat: fer-la més

entenedora apropant-la al
col·lectiu al que es dirigeix
per tal de poder extreure
informació més fiable.

OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
1. Conèixer i ser reconegut pel propi municipi, recursos i serveis.
1.1. Reflexionar sobre el municipi observant, detectant i explicant les necessitats des de la pròpia perspectiva.

ENQUESTA PER PARTICIPAR EN LA MILLORA
DE LA PALMA DE CERVELLÓ


L’escola El Solell, és una representació bastant real del
col·lectiu, tot i que també es fa difusió al web municipal.



Aquest any, hem obtingut 43 enquestes omplertes per part de
l'alumnat i tutors dels cursos de 5è i 6è de CEIP El Solell, que
suposa un 61’43% de participació.



El buidatge d'aquesta enquesta alhora també és molt útil per
orientar les accions que es desenvoluparan.

ACCIONS ASSOLIDES DEL CI
TALLERS EN LES TROBADES CONSELL D’INFANTS
– Taller «Igualtat en la publicitat»- Dia internacional de la Dona
– Taller «Teatre Social»
TALLERS EMMARCATS DINS LA SETMANA JOVE
– Taller Intergeneracional – Estimulació de la memòria
– Taller fem un mur temporal de grafit
– Taller de KARA O KE
CELEBRACIÓ 10 ANYS DE CONSELL D’INFANTS
- Campanya “Let’s Clean Up la Palma”
dins la Setmana Europea de la prevenció de residus.
- Campanya “PER UNA PALMA MÉS NETA”

ACCIONS ASSOLIDES
-JOVENTUT I PARTICIPACIÓTALLER «IGUALTAT EN LA PUBLICITAT»

TALLER «TEATRE SOCIAL»

OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
3. Treballar valors, actituds i pràctiques democràtiques per construir una societat més cívica, tolerant i
respectuosa.
3.2. Afavorir la convivència en la diversitat i la diferència [DDHH, DUDI, Igualtat de gènere...].

ACCIONS ASSOLIDES
-JOVENTUT I PARTICIPACIÓSetmana Jove 2019
1. TALLER INTERGENERACIONAL

ESTIMULACIÓ DE LA MEMÒRIA

2. TALLER “FEM UN MUR
TEMPORAL DE GRAFIT”

OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
4. Promoure la implicació, la participació infantil i la creativitat en el disseny d’accions i en relació als
afers del municipi en pro del bé comú .
4.1.Participar i col·laborar activament en la programació d’activitats concretes de Joventut.

ACCIONS ASSOLIDES
MEDI AMBIENT
Let's Clean Up la Palma!
Adhesió a la Setmana Europea de la
prevenció de Residus- Campanya Let's
Clean Up Europe!
Objectius operatius:
1. Mantenir els espais municipals i naturals més
nets conscienciant i sensibilitzant en la
prevenció de residus reduint-ne la generació.
OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
4. Promoure la implicació, la participació infantil i la creativitat en el disseny
d’accions i en relació als afers del municipi en pro del bé comú .
4.2. Dissenyar, participar i col·laborar activament en accions específiques de medi
ambient i sostenibilitat, urbanisme i espai públic, entre d’altres temàtiques d’interès.

ACCIONS ASSOLIDES
MEDI AMBIENT

Penjada de Cartells
«PER UNA PALMA MÉS NETA»
Donem continuitat a la Campanya «PER UNA
PALMA MÉS NETA»
Objectius operatius:
2. Mantenir els espais municipals i naturals més nets
conscienciant i sensibilitzant a tirar la brossa a la
paperera i recollir les femtes dels animals de
companyia.
OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
4. Promoure la implicació, la participació infantil i la creativitat en el disseny d’accions i en
relació als afers del municipi en pro del bé comú .
4.2. Dissenyar, participar i col·laborar activament en accions específiques de medi ambient i
sostenibilitat, urbanisme i espai públic, entre d’altres temàtiques d’interès

ALTRES ACCIONS ASSOLIDES






Trobada amb el Banc del Temps.
Establir contacte amb la Xarxa de Projectes de Participació
Infantil – Diputació de Barcelona.
Adherir-nos al CNIAC – Consell Nacional d’Infància i Adolescència
de Catalunya. - Suport a nivell municipal.

TROBADA AMB EL BANC DEL TEMPS






Finalitat: Crear vincle i suport mutu.
PROPOSTA: Col·laboració pel
PROJECTE ARBRE DE NADAL
MUNICIPAL
PROPOSTA: Col·laboració en la
Campanya Let’s Clean Up
emmarcada dins la Setmana
Europea per la prevenció de residus.
OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
1. Conèixer i ser reconegut pel propi municipi, recursos i serveis.
1.2. Impulsar la visibilitat i el “re-coneixement” dels infants dins de la comunitat creant i
mantenint sinergies amb els diferents serveis i agents socials per la millora de la Palma.

XARXA DE PROJECTES DE
PARTICIPACIÓ INFANTIL


S’estableix contacte per al procés d’adhesió.



Trobada el 15 de març de 2019.



Es traspassa el nostre interès al CNIAC.
OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
2. Ser escoltats i consultats com a òrgan de participació polític i com a ciutadania de ple dret.
2.3. Tenir vincle amb altres organitzacions supramamunicipals i/o d’ambit territorial i/o nacional.

ADHESIÓ AL CNIAC








Proposta de varies trobades a les que hem assistit:
Explicació de què és i com funciona.
Explicació i documentació del procés d’adhesió.
Es fa traspàs del que estan treballant els infants i
joves del CNIAC.
Proposta als dinamitzadors de treballar els objectius
del Pla operatiu del programa: Programa d’Impuls
de la participació infantil i dels consells de
participació territorials dels infants i adolescents
de Catalunya.
OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
2. Ser escoltats i consultats com a òrgan de participació polític i com a ciutadania de ple dret.
2.3. Tenir vincle amb altres organitzacions supramamunicipals i/o d’ambit territorial i/o nacional.

SEGUIMENT D’ACCIONS
1. PROPOSTES D’URBANISME I ESPAI PÚBLIC
– Disseny Camí Escolar
– Aparca bicis
2. PROPOSTES D’EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT
– Prova pilot bústia del Consell d’Infants
– Separació de residus al Punt Jove
3. PROPOSTES DE PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
– Arbre de Nadal al municipi

SEGUIMEN D’ACCIONS [1]
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
DISSENY CAMÍ ESCOLAR:
Finalitat: Camí a l’escola més segur, sostenible i comunitari.
Aquest projecte implica:
-

Més senyalització
Aplanar i eixamplar els carrers d’aquest recorregut (c/Alberes:
carretera i vorera al mateix nivell).
Col·laboració i implicació comunitària per part de l’ACEP
(Associació de comerciants i Empresaris de la Palma).

SEGUIMEN D’ACCIONS [1]
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
PROPOSTA APARCA BICI:
Finalitat: Promoure la mobilitat sostenible i hàbits saludables d’exercici físic.
-

Inici del procés: Recollida de signatures.
Continuïtat durant l’any que ve.
OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
4. Promoure la implicació, la participació infantil i la creativitat en el disseny d’accions i en relació
als afers del municipi en pro del bé comú .
4.2. Dissenyar, participar i col·laborar activament en accions específiques de medi ambient i
sostenibilitat, urbanisme i espai públic, entre d’altres temàtiques del seu interès.

SEGUIMEN D’ACCIONS [2]
EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT
* ESCOLA:
- Saber com ha funcionat la prova pilot que es va ubicar a l’escola.

SEGUIMENT D’ACCIONS [2]

EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT
SEPARACIÓ DE RESIDUS AL PUNT JOVE: Espai socioeducatiu municipal.
Continuïtat en la recollida de paper.
Finalitat: Un municipi més verd i sostenible.
- Conscienciar la importància del reciclatge per aconseguir reduir residus a
nivell municipal.
OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
4. Promoure la implicació, la participació infantil i la creativitat en el disseny
d’accions i en relació als afers del municipi en pro del bé comú .
4.2. Dissenyar, participar i col·laborar activament en accions específiques de
medi ambient i sostenibilitat, urbanisme i espai públic, entre d’altres temàtiques
del seu interès.

SEGUIMENT D’ACCIONS [2]
ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ ORGANITZADA
ARBRE DE NADAL

- Ubicació: Plaça Onze de Setembre.
- Molta visibilitat.
- És petit i amb poca alçada.
- Proposta: Decorar l’arbre i el poble per Nadal amb la col·laboració de
tothom.
OBJECTIUS DEL PROJECTE CI
4. Promoure la implicació, la participació infantil i la creativitat en el disseny
d’accions i en relació als afers del municipi en pro del bé comú .
4.2. Dissenyar, participar i col·laborar activament en accions específiques de medi
ambient i sostenibilitat, urbanisme i espai públic, entre d’altres temàtiques del seu
interès.

VALORACIONS
*Consideren que ha millorat coses de la
Palma:
*El que més els ha agradat als
membres del CI:
- Participar i col·laborar en la millora de la
Palma.
- Reduir la contaminació i que sigui més
neta.
- Poder dur a terme les meves idees.

- Arreglar els contenidors
- Reducció de la contaminació i brossa.
* Aportació de millores:
- Que es puguin fer més coses.
- Més participació dels nens a l’escola
* Paraula que defineixi el CI:
Alegria, entretingut, extraordinari,
satisfacció.

CONCLUSIONS
Implicar a la infància en la millora del municipi a nivell municipal:
* Obre la mirada a una realitat més comunitària.
* Augmenta el sentiment de pertinença.
* Es fa cohesió de grup.
* Es crea reflexió i esperit crític.
*S’escolten altres maneres de fer, veure i entendre el món.
* S’aprenen valors d’empatia, solidaritat, col·laboració i
Participació organitzada en pro del bé comú.

CONSELL D’INFANTS
2018-2019

Moltes gràcies
per la vostra atenció

