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LA PARTICIPACIÓ D’INFANTS I D’ADOLESCENTS A
GIRONA

Justificació de subvenció a Diputació de Girona
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Els Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents de Girona són dos òrgans
constituïts amb l’objectiu d’impulsar i promoure el dret de participació d’aquest
col•lectiu, a aprendre sobre els temes de la ciutat que són del seu interès i a
promoure la transformació de la ciutat i la qualitat de la convivència de la seva
ciutadania, incidint en les polítiques públiques.
Els Consells de participació d’infants i d’adolescents de Girona es construeixen
a partir dels elements següents: el compromís institucional, la implicació dels
centres educatius, la implicació de les famílies, els Tallers de Participació i les
Trobades.
Les condicions bàsiques per al desenvolupament de les funcions d’aquest
òrgan i afrontar, treballar i superar les resistències que origina la participació
social d’aquest col·lectiu són:
1. Constituir grups d’infants i adolescents disposats i interessats a
formar part d’un equip de treball sobre qüestions relacionades amb la
ciutat.
2. Disposar del compromís dels càrrecs electes del consistori.
3. Promoure i facilitar l’adquisició i aprenentatge de competències
personals dels infants i adolescents relacionades amb el pensament
reflexiu i el pensament crític vers la pròpia ciutat, la solidaritat, la
responsabilitat social,....

6. Tenir en consideració les aportacions sorgides des dels consells de
participació com a aportacions que han de contribuir a la transformació i
millora de la ciutat.
7. Compromís per facilitar les eines i els recursos necessaris per tal que
aquest òrgan de participació pugui analitzar i deliberar entorn els temes
vinculats a la ciutat i fer propostes de millora d’aquesta.
El compromís institucional requereix de la implicació de l’alcaldia, el lideratge
d'una regidoria, la implicació de les diferents àrees i regidories, la dotació de
recursos per a la dinamització de la participació, el seguiment dels trets bàsics
de la metodologia, la devolució posterior de la incidència generada fruit del
procés participatiu i l’encaix institucional amb altres projectes i processos
participatius.
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5. Establir una dinàmica de treball que garanteixi l’estabilitat i la
periodicitat de les activitats dels membres del consell i dels equips
professionals responsables de l’execució del projecte en qüestió.
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4. Disposar de la infraestructura adient per al correcte desenvolupament
de l’activitat i l’assoliment dels objectius del projecte.

num Anotació: 1-2019-016693-2, Data d'entrada: 04/10/2019 9:30:00, Núm. expe
Classificació: X020200, Any expedient: 2018, num Anotació: 1-2019-016693-2, D

Quin era l’objectiu del que hem fet?
 Promoure els drets dels infants i adolescents
 Fomentar la participació d’infants i d’adolescents
 Incloure la participació d’infants i d’adolescents en el disseny de les
polítiques públiques

Per què ho he fet?
 Per promoure i desenvolupar els drets dels infants en general, i més
particularment els de participació, esdevé una necessitat social, cultural,
de justícia i d’exercici democràtic.
 Per promoure que els infants i adolescents assumeixin responsabilitats a
nivell social.
 Per conscienciar que els infants i adolescents formen part activa de la
societat amb drets i deures i que aquest dret a exercir la ciutadania
plena exigeix l’aplicació pràctica de la democràcia amb totes les seves
regles.
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Curs 2017/18
 2 actes públics institucionals (inici i final de curs)
 84 tallers de participació als alumnes de 5è de primària de 24
centres educatius
 37 tallers de participació als alumnes de 1r ESO de 12 centres
educatius
 6 trobades del Consell d’Infants amb 48 consellers i conselleres
 6 trobades del Consell d’Adolescents 24 consellers i conselleres
 Participació del Consell d’Adolescents als actes de celebració del
dia 8 de març Dia internacional de les Dones
 Programa SOROLL a Ràdio Girona
 8 dies 8 mirades
Curs 2018/19
 2 actes públics institucionals (inici i final de curs)
 84 tallers de participació als alumnes de 5è de primària de 24
centres educatius
 37 tallers de participació als alumnes de 1r ESO de 12 centres
educatius
 6 trobades del Consell d’Infants amb 48 consellers i conselleres
 6 trobades del Consell d’Adolescents amb 24 consellers i
conselleres
 Participació del Consell d’Adolescents a la campanya #NINGÚ
DORMINT AL CARRER. Diàleg Sense Sostre.
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Què hem fet?
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Com ho hem fet?

METODOLOGIA
Com ho hem fet?
CENTRES EDUCATIUS i
FAMÍLIES

CENTRES EDUCATIUS

Compromís
del centre
educatiu

Tallers

de
participació

Elecció
de
representants

Designaci
ó dels
centres

ACTE
INSTITUCIONAL

de renovació
de
consellers/es

Trobades de
consellers/es

ACTE
INSTITUCIONAL

de cloenda

EQUIP DE DINAMITZACIÓ
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 Recursos humans
 Coordinació del projecte
 Equip de dinamització format per 3 educadors/es
 Suport gestió administrativa
 Implicació dels tutors i tutores dels centres educatius
 Infraestructura i recursos
 Equipaments municipals per als actes institucionals
 Equipaments municipals per a les trobades mensuals
 Recursos materials per a dur a terme les activitats
 Edició i impressió del quadern del conseller/a
 Recursos econòmics
 Contractació de serveis de dinamització i gestió
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Amb quins recursos ho hem fet?
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Com ho hem explicat?
EL PLA DE COMUNICACIÓ
 Actes públics institucionals
 Web institucional i xarxes socials
http://www2.girona.cat/ca/educacio_consellinfants
 Mitjans de comunicació
 Notes de premsa actes institucionals
 Connexió en directe i entrevista a la Xarxa de TV
locals (20 de novembre) de l’acte institucional
EL RETORN
 Documents de resum de cada trobada:
 Centres Educatius (direcció/coordinadors/es curs i
tutors i tutores)
 Famílies
 Devolutiva de les propostes del curs anterior
 A les trobades
 A l’acte institucional
 El quadern dels consellers/es

Quan de temps ha durat el procés?

CALENDARI

OCTUBRE

Tallers de participació
Elecció de consellers i conselleres

NOVEMBRE

DESEMBRE

Tallers de participació
Elecció de consellers i conselleres
Acte institucional de renovació de
membres

MARÇ

4a TROBADA

ABRIL

5a TROBADA

MAIG

6a TROBADA

1a TROBADA

JUNY
GENER

2a TROBADA

FEBRER

3a TROBADA

Avaluació
Acte
institucional de
cloenda
Avaluació
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SETEMBRE

Ratificació dels centres
educatius
Planificació dels tallers de
participació
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Quan s’ha fet?
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Quan ha costat?
CONSELLS DE PARTICIPACIÓ D'INFANTS I
D'ADOLESCENTS DE GIRONA
DESPESES DEL PROJECTE CURS 2017/18
CONCEPTE
Gestió i equip dinamització de tallers i trobades
Equip tècnic il.luminació i so acte institucional
Material fungible

%
DESPESA
96,11
1,52
2,37

IMPORT
7.259,50 €
114,95 €
178,69 €
7.553,14 €

Import TOTAL despeses

DESPESES DEL PROJECTE CURS 2018/19
CONCEPTE
Gestió i equip dinamització de tallers i trobades
Equip tècnic il.luminació i so acte institucional
Material fungible

%
DESPESA
93,32
2,39
4,29

Import TOTAL despeses

TOTAL DESPESA CURS 2017/18 i CURS 2018/19

IMPORT
6.200,00 €
159,00 €
284,72 €
6.643,72 €

14.196,86 €







Millorar la comunicació entre l’equip motor del projecte i els centres
educatius (tutors i tutores i coordinadors/es de cicle)
Ampliar la participació al projecte dels companys i companyes de curs
per tal d’augmentar la seva implicació i millorar el retorn de l’evolució de
les propostes de millora plantejades anualment.
Ampliar els recursos i millorar les estratègies de cohesió en les relacions
entre consellers i conselleres
Consolidar les dinàmiques de retorn de les propostes elaborades en els
cursos anteriors entre l’alumnat dels cursos implicats.
Augmentar la dimensió del compromís institucional al projecte per tal
que les propostes elaborades pels òrgans de participació incideixin de
forma real en el disseny de les polítiques públiques
Augmentar l’autonomia en la presa de decisions dels òrgans de
participació.

6

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Memòria



Codi per a validació :SXRE8-ZS7HC-E8XT0
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 6/7.

Què milloraríem ara?
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