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1.

Què és i què fa el Consistori Infantil de Manlleu

El Consistori Infantil és un òrgan de participació local creat el curs 2017/18 que permet els infants
de 6è de primària col·laborar activament en la construcció, desenvolupament i millora de
Manlleu, a través de l’expressió d’idees, reflexions, opinions i propostes amb voluntat
transformadora.
El Consistori Infantil compta cada any amb 5.000€ del pressupost municipal per invertir en
millores o activitats per al municipi, des de la perspectiva dels infants.
Els valors o principis en què s’inspiren els Consells d’Infància impulsats a Catalunya les darreres
dècades són, entre d’altres:
 Universalitat: que sigui accessible a tots els infants de tots els barris i de dins i fora de les
escoles del municipi.
 Representativitat: els/les consellers/es són representants dels infants de l’espai en què
els han escollit, i per tant, representants de realitats diverses.
 Responsabilitat: que estableixi un compromís comú entre infants i adults en el
desplegament del Consell i la millora del municipi.
 Educatiu en valors: Que fomenti valors com el respecte, la participació, el diàleg, la
tolerància, la solidaritat, el compromís, la sostenibilitat, etc.
Així mateix, els principals objectius dels Consells d’Infància són:
 Promoure la participació de tots els infants en la vida del municipi. Fer una ciutat també
a la mida dels infants i garantir que la seva veu arriba a les institucions. Participar més a
les escoles, a les entitats i al municipi.
 Aprendre a organitzar-se, a desenvolupar l'esperit crític i a debatre sobre tot allò que
afecta a la infància al municipi. Formar els infants sobre els seus drets com a
ciutadans/nes, sobre l’exercici de la participació ciutadana i sobre aquelles competències
relacionades amb pensar i argumentar.
 Fer que els drets dels infants siguin escoltats, defensats i reconeguts. Sensibilitzar a la
ciutadania i les institucions perquè els prenguin en consideració i els compleixin.
 Millorar el poble globalment incorporant els punts de vista dels infants. Canviar la
mirada general de les persones adultes vers als infants, que volen transformar socialment
tots els àmbits de la societat.
 Fomentar que els infants coneguin el poble, participin en la seva construcció i hi
gaudeixin. Conèixer, per part d’infants més i millor el funcionament de l'ajuntament i
altres espais i organitzacions del poble.
 Educar en els valors, les actituds i les pràctiques democràtiques. Posar en valor la
política com a una activitat necessària per a la convivència, assumint la responsabilitat
amb els afers col·lectius i experimentant el compromís d’exercir el rol de representant.
 Detectar els desitjos, les necessitats, els neguits i les inquietuds d’infants a la seva vida
quotidiana: l’escola, la família, les amistats, les entitats, el poble...
Així mateix, l’Ajuntament de Manlleu impulsa des de l’any 2016 el Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC), una plataforma estable de participació i treball que aplega els agents educatius i socials de
diversos àmbits de la ciutat i de diferents espais d’intervenció socioeducativa. El PEC vol construir
de forma participativa, relacional i comunitària un canvi cultural que situï l’educació en el cor del
projecte municipal, social i personal. Des del Grup Impulsor del PEC fa temps que es debat sobre
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com incorporar les veus dels infants al debat sobre l’educació a Manlleu. En aquest sentit, es creu
que tractar-ho a través del Consistori Infantil seria una molt bona opció, més encara després del
sotrac que ha significat a nivell educatiu el curs 2019/20 degut a la Covid-19. El proper curs,
2020/21, s’incorporaran alguns canvis en el funcionament del Consistori Infantil degut d’una
banda, a la situació sanitària excepcional que estem vivint i de l’altra, al replantejament d’alguns
aspectes del projectes.

2.

Idees clau sobre participació infantil

Les idees recollides a continuació parteixen de la nostra pròpia experiència i reflexió, enriquides
d’una banda, per les tesis de Francesco Tonucci, impulsor de la Ciutat dels Infants i dels consells
d’infants arreu del món; i de l’altra, per l’ONG noruega “La Fàbrica del Canvi” , que treballa per
millorar el sistema públic d’atenció a la infància a través de les visions i propostes dels infants.
Resumim les idees clau a través de 3 preguntes fonamentals: PER QUÈ? QUÈ? I COM?

PER QUÈ CAL ESCOLTAR ALS INFANTS I CONSTRUIR PLEGATS?
Un municipi que incorpora la mirada dels infants és millor per a totes les edats:
 El punt de partida és que la major part dels pobles i les ciutats actuals estan pensades des
del punt de vista de la feina dels adults. Es restringeix els espais per a infants en algunes
zones, gairebé sempre sota vigilància: parcs infantils, ludoteques, escoles, activitats
extraescolars, a casa... Però les ciutats no estan pensades per garantir el dret al joc dels
infants, per exemple, bàsic per desenvolupar-se.
 La premissa bàsica del projecte pioner en participació infantil la “Ciutat dels Infants” és
que l'infant és el paràmetre de garantia de tota la ciutadania, perquè si és una ciutat està
adaptada als infants ho serà per a tothom. Serà un municipi més sostenible, més verd,
més accessible, més segur, més solidari... perquè als infants els hi preocupen temes que
afecten a persones de totes les edats. Per tant, la implicació activa de l'infant és
necessària per a la transformació de la ciutat perquè la seva mirada és capaç de resumir i
representar les exigències de tota la ciutadania (Tonucci, 1996).
 Per això és clau implicar infants i adolescents en la vida pública, que no és exclusiva dels
adults, i és una oportunitat escoltar-los i defensar les seves legítimes idees i propostes.
Els infants tenen un coneixement valuós i gran creativitat per abordar els problemes:
 Cal un canvi de mirada respecte a la infància per no preguntar-nos (només) com ajudem o
protegim als infants, i preguntar-nos també com ens poden ajudar els infants als adults.
 L’experiència viscuda dels infants és clau per millorar els serveis que s’hi adrecen, i en
conjunt per les decisions que afecte al poble o ciutat.
 La participació dels infants és un dret a garantir pels poders públics però no és un fi en si
mateix, sinó que és la manera d’accedir al coneixement valuós que tenen els infants sobre
la seva realitat i que ens ajuda a abordar els problemes actuals i futurs (petits o grans) que
ens afecten com a societat.

Creix el sentiment de pertinença i d’estima a l’entorn, i el compromís social al llarg de la vida:
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Està demostrat que la implicació dels infants estimula el seu sentiment de pertinença, una
identitat personal basada en l'estima al seu entorn que en l'edat adulta afavoreix la
participació en d'altres espais.
Participar és implicar-se, comprometre’s en un projecte col·lectiu, amb objectius comuns i
treballar tots junts per fer-los possible. En aquest sentit, el Consell d’Infants és una escola
de ciutadania i una vivència en primera persona sobre processos de democràcia local.

A participar només s’hi aprèn participant:
 El Consell d’infants és un aprenentatge per a la vida. Els infants que hi formen part
aprenen a escoltar-se els uns els altres, a respectar opinions diverses, a expressar els seus
arguments i propostes i valorar la importància d’implicar-se activament en el seu poble o
ciutat.
 L’existència d’un Consell d’infants actiu, que actua com a canal de participació de tots els
nens i nenes del municipi, fa que aquest aprenentatge sigui extensiu no només als
consellers i conselleres sinó a tots els infants. La implicació de les escoles i de les entitats
amb infants en el projecte és, per tant, un element clau per poder fer una veritable
pedagogia de la participació.

SOBRE QUÈ PODEN PARTICIPAR ELS INFANTS?
Sobre els problemes quotidians dels municipis, tot allò que afecta als infants com a ciutadans i
ciutadanes:
 Se’ls ha de plantejar que tractin problemes i temes sobre els que coneixen de primera ma
i tenen coses a dir.
 Cal reconèixer als infants la capacitat de donar opinions, idees i propostes útils per als
adults, per ajudar-nos a resoldre els nostres problemes.
 Els infants són capaços d'analitzar el seu entorn i d' aportar idees creatives però també
han d'entendre perquè alguna cosa no és pot fer.
Sobre els temes que els interessin:
 S’ha de motivar als infants a implicar-se en aquells temes que més els hi interessin i els
adults situar aquests temes en l’agenda local per a poder donar resposta conjuntament a
les seves inquietuds.

COM FER REAL LA PARTICIPACIÓ INFANTIL?
Fent una escolta activa i descobrint què s’amaga darrera del que diuen els infants:
 El primer pas és que hi hagi persones adultes decidides a escoltar el que els infants els
volen dir, no perquè és un dret, etc. perquè ho volen escoltar.
 Saber-los escoltar, estar disposats a defensar les seves posicions i propostes, els infants
són aliats nostres. Escoltar i assumir les conseqüències del que ens diran els infants, pot
no ser gens fàcil. Sobretot per qui té per missió acompanyar-los. A ningú li agrada sentir
que el que fa no serveix o és ineficaç. Però si els infants no perceben aquesta voluntat
sincera de ser escoltats, si no perceben aquesta valentia en els adults no podem esperar
que ens confiïn les seves visions.
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Així mateix, els adults han de saber descobrir que hi ha amagat darrere de les frases
simples dels infants, extreure'n totes les conseqüències i beneficis: per exemple quan ens
diuen que les cadires són incòmodes potser estan dient que passen molt temps asseguts,
passius, en el mateix espais, amb les mateixes dinàmiques...

Posant les condicions perquè se sentin lliures per parlar:
 Els espais de participació han de fer sentir els infants segurs, han de ser espais de respecte
mutu i de confiança.
 Respecte al rol dels adults, la participació dels infants és un espai de cooperació entre
infants i adults, en el que uns aporten i tenen cura dels altres i en el que els adults es
situen al mateix nivell que els infants i no per sobre.
 Al mateix temps, cal que les persones adultes posin les condicions necessàries perquè tots
els infants s'expressin sense preses, sense controls ni preocupacions, deixant-los que
s'equivoquin sense ser prejutjats.
 Especialment, hem de garantir la participació dels infants que menys parlen i més els hi
costa expressar-se i assegurar-nos que no convertim els debats en una competició entre
infants per ser el primer que parla o el que parla més i millor.
Amb eines de participació útils i compromís dels adults:
 Cal disposar de dinàmiques senzilles, curtes, divertides, concretes i que parteixin de la
seva experiència individual, on totes les persones puguin parlar.
 Utilitzar tècniques d’aportacions d’idees (brainstorming) on cadascú decideix la forma
d'expressar-se: dibuix, paraula, frase, oralment...
 Facilitar debats en grups petits, on tots els infants se sentin còmodes i segurs per a
aportar idees i propostes.
 Donar responsabilitats als infants a l’hora de portar a terme rols que habitualment es
reserven als adults (moderadors/es, secretaris/es, portaveus,...)
 Finalment, és indispensable el compromís dels adults d’escoltar i defensar les legítimes
idees i propostes dels infants. Encara que no es puguin realitzar cal analitzar amb els
infants perquè diuen el que diuen, quines preocupacions hi ha al darrere, explicar-los
perquè no és possible realitzar el que proposen, i acordar la forma com sí es pot donar
resposta a les seves inquietuds. Com a adult, demanar visions i propostes als infants i
després no tenir-les en compte és un gran error, que genera decepció i frustra la
implicació dels infants i el seu entorn en el futur.
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3.

El Consistori Infantil 2019/20

El curs 2019/20 malgrat totes les dificultats causades per l’emergència sanitària, el Consistori
infantil va seguir fent arribar a l’Ajuntament les opinions dels ciutadans i les ciutadanes més joves
de Manlleu. El Consistori Infantil, format per alumnes de 6è de primària dels centres escolars de la
ciutat, van col·laborar durant el curs amb l’Ajuntament per dissenyar una campanya per educar
les persones sobre actes incívics que es puguin produir al municipi, com problemes a la piscina
municipal o les pintades al carrer, entre d’altres.
Els regidors i regidores del consistori infantil es van trobar cada dos mesos per explicar el que
havien treballat a l’aula i debatre conjuntament sobre com col·laborar per millorar la ciutat. La
cloenda del Consistori es va fer al juny de 2020, amb les mesures de seguretat pertinents i va
coincidir amb la presentació de la campanya de promoció del civisme “Actua per Manlleu, és casa
teva!” Consultable a https://youtu.be/jvZtQyv2EXo
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El Consistori Infantil 2020/21
Malgrat les dificultats per portar a terme aquest projecte en un moment de gestió de la
pandèmia, i coneixent l’esforç dels centres educatius per adaptar-se a les recomanacions
sanitàries, des de l’Ajuntament creiem que és necessari seguir impulsant el Consistori Infantil
aquest curs, per diferents motius:
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El Consistori Infantil de Manlleu del curs 2020/21 incorporarà alguns canvis respecte al del curs
anterior, per adaptar-se a les recomanacions sanitàries i pel replantejament d’alguns aspectes del
projecte. A continuació es detallen els principals elements del Consistori Infantil 2020/21:
 Es portaran a terme 7 trobades del Consistori Infantil amb una periodicitat mensual o cada
dos mesos, en funció del pla de treball establert. La durada de les sessions serà de 1h30’, en
horari de 15.30h a 17h i es faran online o en espais de trobada diversos. Tot i que la Sala de
Plens de l’Ajuntament serà l’espai principal, es preveuen d’altres espais com el Museu del Ter
o Can Puget si la sessió ho requereix.
 Es farà almenys dues sortides o activitats a l’espai públic (en cas de que sigui possible) per
donar visibilitat al Consistori Infantil a nivell de ciutat. D’acord amb el pla de treball establert,
es farà una activitat oberta al voltant del 20 novembre per commemorar la Convenció dels
Drets dels Infants i una activitat al mercat setmanal cap a la primavera en relació al tema del
curs.
 L’encàrrec del curs 2020/21 és ajudar al Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) a fer de Manlleu
una ciutat més educadora, amb les idees i propostes dels infants. Per fer-ho s’establiran
activitats al Consistori i a les aules de 6è de primària de Manlleu. També es proposaran
accions als infants per recollir les preocupacions dels companys/es de les escoles per fer-los
partícips de les reflexions i idees del Consistori.
 El Consistori funcionarà d’una manera més autònoma amb la distribució de càrrecs per
parelles. El Consistori Infantil decidirà si vol fer-los aleatoris o fixes durant tot el curs. Al final
de cada sessió es completarà un Quadern de Bitàcola, que reculli la feina que fan els regidors
i regidores infantils a través dels diferents càrrecs. Exemples d’alguns càrrecs d’altres espais
de participació infantil són:
 Comunicació: fan una nota de premsa després de cada sessió explicant que s’ha fet i
decidit per fer la difusió per la web i xarxes socials.
 Portaveu: va a la ràdio a explicar que fa el Consistori, a debatre sobre el tema del curs
amb d’altres persones, representen el Consistori en altres activitats i espais del poble.
 Moderador/a: Es qui gestiona el torn de paraula a les sessions. Les dinamitzadores fan un
pas enrere i deixaran que els infants s’autorganitzin més, acompanyant, ajudant al
moderador/a perquè puguin funcionar els debats. També pot haver un càrrec de demanar
silenci.
 Secretari/a: Passen llista i s’encarreguen d’escriure l’acta de la reunió al Quadern de
Bitàcola i d’ajudar a que la sessió funcioni.
 Inventor/a de jocs: Proposa i dinamitza un joc a cada trobada per conèixer-se millor, fer
cohesió de grup i passar-ho bé. Escriu quin joc hem fet al Quadern de Bitàcola /enregistra
un vídeo del joc que han fet.
 Valoració de la trobada: Al final de cada sessió pregunta als companys/es el que més i el
que menys els hi agradat, així com propostes per a properes trobades. Ho apunta al
Quadern de Bitàcola.
 CNIAC: Representant del Consistori Infantil al Consell Nacional d’Infants i Adolescents de
Catalunya.

 Ús de metodologies bassades en el joc i en el desplegament dels diferents tipus
d’intel·ligències.
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 Rol de les dinamitzadores centrat en facilitar i acompanyar els debats i el desplegament dels





càrrecs del Consell, sense guiar-los ni dirigir-los; Fer una escolta activa de les necessitats,
demandes i desitjos que emergeixen durant les sessions de treball, recollir-los i ajudar els
infants a explicar-los i fer-los arribar a la persona o organisme responsable; Ajudar a
organitzar els infants en la preparació d’activitats concretes com festes, sortides...;
Sensibilitzar a grans i petits i educar en els valors que donen sentit a la participació (respecte,
compromís, escoltar, valorar a l’altre...). Incloure a les persones adultes a les dinàmiques
sessions. (no en aquests moments)
Un altra de les funcions del Consistori és fer el seguiment de les propostes que s’han fet al
poble els cursos anteriors i l’actual, així com cercar les forma de portar-les a terme, amb la
implicació dels infants. Això vol dir trobar-se amb membres de l’equip de govern per debatre
almenys una vegada durant el curs.
Així mateix, a cada sessió del Consistori hi haurà un espai destinat a què Regidors i Regidores
plantegin els temes, propostes, informacions i idees recollides des les escoles, i acordar sobre
altres temes que vulguin tractar a les sessions.
Es proposa el següent esquema de les sessions:

Joc inicial
(15')

Informacions
i propostes
Consell (15')

Treball sobre
el tema i
debat (45')

Tancament
de la sessió
(15')

A continuació, es presenta la proposta del calendari de trobades del curs 2020/21:

DIA (15.30h -17h)
22 d’Octubre 2020

ON?
Sessió 1. Sessió inicial
ONLINE!
1h Infants (+ Regidora)
Darrers 30’ Famílies
(un representant x família)

19 Novembre 2020

Sessió 2. Constitució del
Consistori Infantil
ONLINE!
1h Infants (+ Regidora /
Alcalde)

OBJECTIUS
 Conèixer-se entre els infants
 Saber el funcionament del Consistori Infantil
 Conèixer la proposta d’encàrrec 20/21
 Encàrrec a l’aula per al novembre: fer una
proposta de logotip del Consistori Infantil.






Presentació del projecte a les famílies
(virtual)
Parlem sobre els drets dels infants a partir del
joc.
Votació de logotips de les aules
Acordem els càrrecs del Consell.
Hi haurà premsa

Es retransmetrà on-line
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10 Desembre 2020

21 Gener 2021

Sessió 3.



Pendent de decisió se si serà
ONLINE o PRESENCIAL



Sessió 4.

Pendent de decisió se si serà
ONLINE o PRESENCIAL. En
cas de ser presencial, es
faria a la Sala de Plens de
l’Ajuntament








25 Febrer 2021

Sessió 5.




Pendent de decisió se si serà
ONLINE o PRESENCIAL. En
cas de ser presencial, es
faria a la Sala de Plens de
l’Ajuntament
12 Abril 2021

29 Abril 2021

Acompanyats/des pels
tutors/es i tècniques
municipals



RESERVEU LA DATA I
VEUREM QUÈ PODEM FER
FINALMENT





Sessió 6.



Pendent de decisió se si serà
ONLINE o PRESENCIAL. En
cas de ser presencial, es
faria a la Sala de Plens



Què és el PEC i què vol aconseguir. Explicació
Rafa i membres GI (videoconferència) del
vídeo.
Debat: És Manlleu una ciutat educadora?
Què educa i què no educa a Manlleu. A través
d’un mapa (primer individual, després un
mapa gegant), els infants maquen els espais
que eduquen i els que no i diuen perquè.
Encàrrec a les aules: A través d’imatges de
Manlleu fan un pòster sobre quines activitats
i entitats de Manlleu eduquen i diuen perquè
(a través d’un padlet).
Pengem els pòsters i tothom els mira.
Quins llocs del vostre dia a dia a Manlleu els
podríem transformar en espais per aprendre?
Quines activitats podríem fer perquè tothom
aprengués allò que li agrada dins i fora de les
escoles?
Com podem fer que els teus amics/gues
participin al PEC? I la teva família? Us
imagineu que a cadascú que fa alguna cosa
per fer una ciutat més educadora li donéssim
un distintiu (enganxina, xapa/pin, polsera...)?
Amb les propostes preparem una enquesta
on-line i es passa a infants entre les dues
sessions. L’objectiu és donar a conèixer i
prioritzar de les propostes.
Posem en comú els resultats de l’enquesta
Preparem una activitat a fer des del
Consistori Infantil.

Proposta d’activitat de difusió del PEC i del
Consistori Infantil al Mercat municipal (11h a
12.30h). Dinàmica per recollir idees i
propostes per millorar l’educació.
Suport dels membres del GI
Es pot muntar un Stand
Assegurar que les persones que responen són
de Manlleu
Treballar sobre les conclusions del curs 20/21
i preparar cloenda
Acordem com invertirem els 5.000€ del
Consell (activitats)
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27 Maig 2021

Sessió 7.
Pendent de decisió se si serà
ONLINE o PRESENCIAL. En
cas de ser presencial, es
faria a la Sala de Plens de
l’Ajuntament
Cloenda curs 2020/21.





Presentació del treball del Consistori en
format vídeo, infografia, etc... a la premsa,
presentació del logotip...
Trobada oberta a famílies, ajuntament i
escoles, que acaba amb una activitat lúdica i
educativa.

Adaptació de les normatives participatives entorn al Covid-19

 Tot i la incertesa sobre com podrem reprendre el Consistori Infantil el curs 2020/21,










entenem que hauria de tenir el mateix tractament que les activitats extraescolars o
activitats municipals, doncs el Consistori és un grup estable que es reuneix amb
periodicitat mensual.
Degut a la situació actual en què es troba Manlleu, amb alguns dels grups de 6è confinats
en aquests moments i una situació delicada, des de l’Ajuntament s’ha pres la decisió de
fer al menys les dues primeres sessions de forma ONLINE. Sobre la marxa s’anirà veient
el format que prendrà el Consistori, però sempre garantint la màxima seguretat pels
infants i la màxima tranquil·litat per a les famílies.
S’adaptarà la dinàmica del Consistori a las instruccions de les autoritats sanitàries i del
propi Ajuntament, per tant es faran sessions presencials o virtuals en funció de la situació
sanitària del moment. Es té en compte fer activitats en espais exteriors, amplis i oberts
que possibilitin no portar la mascareta tota la sessió.
Respecte a les dimensions del Consell, es vetllarà perquè el grup sigui estable i no superi
les 20 persones.
Proposem que hi hagi una dinamitzadora a les trobades + 1 tècnica municipal.
Les intervencions de persones externes, com representant adolescent al CNIAC, si és el
cas, tècnics/ques municipals, experts/es, polítics/ques cal que sigui en principi per
videoconferència.
És clau la coordinació entre centres educatius i Ajuntament per a la gestió de la
informació de casos positius de Covid19. En aquest sentit s’utilitzarà el protocol de
coordinació establert entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament per al conjunt
d’activitats que fan els infants i adolescents a Manlleu.
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 En la següent infografia es mostren els tres escenaris previstos per al desenvolupament
del Consistori Infantil:
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4.

El Procés electoral 2020/21

El mandat dels infants és d’un any, ja que el Consistori està format per regidors i regidores que
cursen 6è de primària a les escoles de Manlleu.
1. Qui pot presentar una candidatura?
 Tots aquells infants de 6è de primària que estudien a Manlleu.
 Que vulguin ser Regidors/es infantils, és a dir, representar els seus companys i
companyes, i també al conjunt d’infants de Manlleu. Tots els infants poden ser-ho només
cal tenir ganes de debatre i d’aprendre moltes coses sobre la ciutat
 Han de comprometre’s a participar a les sessions del Consistori un dia al mes (un dijous en
horari de 15.30h a 17h)
En propers cursos es vol ampliar a 5è de primària, de manera que el mandat de cada regidor/a
serà de 2 anys.
2. On s’escullen els Regidors i les Regidores?


1 representant per a cada aula de 6è de primària de les escoles de Manlleu = 12 infants

En el futur, perquè el Consistori Infantil sigui el màxim de representatiu de totes les realitats
dels d’infants, no només s’escolliran als centres educatius sinó també a d’altres entitats i
equipaments de la ciutat.
3. Fórmula i procés d’elecció dels Regidors i les Regidores:
 Es cercarà la paritat de gènere entre els representants de cada centre
 A cada aula s’escolliran 1 Regidor/a Infantil
En propers cursos es proposa escollir un Regidor/a suplent, que ajudi al titular en les tasques
encomanades i que el substitueixi en les trobades on no pugui assistir.
4. Fases del procés d’elecció de Regidors i Regidores
FASE 1: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE A TUTORS/ES (10/09/20)
 El 10 de setembre al matí hi haurà una sessió de formació i presentació del projecte a
tutors/es 6è de primària i direccions dels centres. També es facilitarà els materials del
projecte.
FASE 2: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE A L’AULA I PREPARACIÓ ELECCIONS (28/09-02/10)
 Els tutors/es projecten un vídeo (optatiu) i expliquen a l’aula el projecte amb els materials
preparats.
o El Consell d’Infants de Vilassar de Mar en un minut
https://vimeo.com/307301206
o Vídeo Divulgatiu dels Consells d’Infants https://vimeo.com/267760899
o Podem Canviar la política (Vilaweb) http://www.vilaweb.tv/reportatge-devilaweb
 És important vetllar per la diversitat i animar a totes i tots a formar-ne part. Tothom ho
pot fer bé, coneixeran a altres infants de Manlleu i parlaran de temes que els importen i
interessen.
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Des de l’Ajuntament s’enviarà a l’escola un correu electrònic amb tota la informació del
Consistori Infantil i les eleccions per a reenviar a totes les famílies de 6è del centre
FASE 3: ELECCIÓ DEL REGIDOR/A INFANTIL (05-09/10)



Cada aula decidirà si vol fer l’elecció dels Regidor/es per sorteig o per votació secreta.
Es recomana fer una fórmula mixta en cas d’haver més de 5 candidatures: Primer fer un
sorteig entre totes les persones que es volen presentar i extreure 5 candidatures.
Posteriorment fer una votació secreta entre les 5 candidatures que han sortit del sorteig.
L’Ajuntament facilitarà a cada escola 1 urna, si cal.

En un futur es proposa triar nens i nenes per separat per poder garantir la paritat de l’espai de
participació.





FASE 4: COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT DEL NOM DELS REGIDORS I REGIDORES I
GESTIÓ DE LES AUTORITZACIONS (A PARTIR DEL 05-09/10)
L’escola comunica a l’Ajuntament el llistat dels Regidors/es Infantils i els seus correus
electrònics
Una vegada escollit el/la representant, el tutor/a haurà de reenviar un correu a la família
que facilitarà l’Ajuntament amb la documentació a signar (autoritzacions). La família el
pot portar en paper a la primera trobada del Consistori Infantil o enviar-lo a l’Ajuntament
(Mercè Sayol, sayolcm@manlleu.cat).
FASE 5: CONVOCATÒRIA DES DE L’AJUNTAMENT (13-16/10)
L’Ajuntament convoca als infants a la primera sessió del Consistori Infantil el 22 d’octubre
a la Sala de Plens de l’Ajuntament, de 15.30h a 17h. Si pot ser, de forma presencial i sinó
de forma telemàtica.
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