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NOM DEL PROJECTE  
 CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSELL D’INFANTS I JOVES D’ANGLÈS  
 
Breu descripció del projecte 
El Consell d'Infants i Joves és un òrgan de participació, consulta i assessorament del govern 
municipal sobre qüestions d'interès general per al municipi.  
Nom del municipi   ANGLÈS   
 
Nombre d’habitants del municipi   5654 
   

Procés/projecte  

 
Què s’ha fet? 
(Indiqueu quin era l’objectiu) 

 Potenciar i dinamitzar la participació dels infants i joves, fent possible el debat sobre la 

vida del poble. 

 Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu. 

 Promoure un espai on els infants i joves es puguin expressar en relació als temes que 

els interessen alhora que aprenen els valors democràtics. 

 Fer possible que els infants i joves siguin subjectes actius de la nostra societat. 

Desenvolupar una major sensibilitat envers la relació poble-infant/jove   
 
Per què s’ha fet?  
(Justifiqueu el projecte)  
La voluntat de l’Ajuntament d’Anglès és que existeixi un òrgan participatiu que s’encarregui de 
potenciar la implicació dels infants i joves al poble i fer d’altaveu de les seves inquietuds i 
propostes. Alhora, es pretén que aquest espai serveixi per treballar importants valors, com la 
responsabilitat comunitària, la sostenibilitat, la participació democràtica, el compromís, el diàleg 
i l’esperit crític 
Qui ha participat en el procés?  
(Ciutadania, entitats...) 
El projecte va arrencar amb una anàlisi dels centres educatius del municipi i la fixació dels 

objectius del procés de creació del Consell d’Infants i Joves. Per tal de dur a terme aquest 

estudi es van efectuar reunions amb els equips tècnics educatius dels centres educatius.  

Els tres centres educatius del municipi. El Consell d'Infants i Joves està format per 15 infants i 

joves dels següents centres educatius: Institut Rafael Campalans (nou representants de 1r i 2n 

d’ESO), Escola Pompeu Fabra (quatre representants de 5è i 6è de Primària), Escola FEDAC 

(dos representants de 5è i 6è de Primària). 

En aquesta mateixa fase, es van definir la visió i les línies bàsiques del que hauria de ser el 
funcionament i la composició del futur Consell d’Infants i Joves d’AnglèsEls tres centres 
educatius del municipi. El Consell d'Infants i Joves està format per 15 infants i joves dels 
següents centres educatius: Institut Rafael Campalans (nou representants de 1r i 2n d’ESO), 
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Escola Pompeu Fabra (quatre representants de 5è i 6è de Primària), Escola FEDAC (dos 
representants de 5è i 6è de Primària). 

 
 
Amb quins recursos humans i materials s’ha portat a terme el procés? 
 S’ha comptat amb els recursos tècnics d’una empresa especialitzada en processos 

participatius que ha facilitat recursos humans i materials per al desenvolupament de tot el 

projecte. L’Ajuntament també ha afegit al projecte recursos relacionats amb el canal digital de 

l’Ajuntament per efectuar els plenaris virtuals i el temps dedicat al projecte per part de 

l’alcaldessa i el propi regidor d’Educació. 

  
 

Metodologia: com i quan 

 
Quines han estat les fases del procés? 
 Fase 1.- Redacció del Reglament del Consell d’Infants 
Fase. 2.- Període d’informació ciutadana 
Fase. 3.- Selecció dels membres del plenari 
Fase. 4.- Constitució del Consell d’Infants i Joves 
Fase. 5.- Plenari de presentació de propostes  
 
Quins mecanismes i eines participatives s’han fet servir?  
(Tallers, dinàmiques, suport d’eines TIC en el procés, etc.)  
 Abans de procedir a la constitució del Consell d’Infants i Joves es va dur a terme un treball 
específic als centres educatius per a la selecció de les persones que en formaran part. El 
procés d’elecció es va dur a terme segons les directrius i condicions que estipula el Reglament 
elaborat en la fase 1 del projecte, i també segons les recomanacions i dinàmiques dels propis 
centres  
 
Quin ha estat el calendari o cronograma del procés? 
(Inseriu el calendari o cronograma) 
 

Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

FASE 0

 Reunions Ajuntament-escoles

Recopilació de documentació informativa

FASE 1

Anàlisi de la informació recollida en la Fase 0

Redacció del Reglament del Consell

Treball d'esmenes i d'obteció del consens amb 

els centres educatius

FASE 2

Campanya informativa

Creació de tres propostes gràfiques per identificar 

el Consell amb un logotip

FASE 3

Selecció dels membres del plenari

FASE 4

Constitució del Consell d'Infants i Joves d'Anglès

Treball de propostes a les aules

FASE 5

Celebració del plenari de propostes del Consell

CALENDARI
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 No empleneu aquest apartat si no hi ha accions innovadores o d’alineament a 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

Originalitat o innovació en el procés participatiu  
(fórmules innovadores d’implicació de la ciutadania)   

 
Quines accions innovadores s’han implementat?  

  es constitueix un Consell d’Infants i Joves d’Anglès 

 es realitza una actuació d’aquestes característiques amb els centres educatius del 

municipi 

 s’ha demanat treballar al Consell en el marc dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible 2030. 

 des de la perspectiva de l’alumnat, ja que se surt de la dinàmica habitual del curs. 

 La votació de les propostes en el plenari es va dur a terme un exercici de priorització 

utilitzant una plataforma digital. 

  
 
Per què són innovadores? 

 Aquesta actuació ha estat innovadora a l municipi d’Anglès ja que és la primera vegada 

que es constitueix un Consell d’Infants i Joves d’Anglès 

 Aquesta actuació ha estat innovadora perquè és la primera vegada que es realitza una 

actuació d’aquestes característiques amb els centres educatius del municipi 

 Aquesta iniciativa ha estat innovadora també en el fet que s’ha demanat treballar al 

Consell en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. 

 Aquesta iniciativa ha estat original, des d ela perspectiva de l’alumnat, ja que se surt de 

la dinàmica habitual del curs. 

 La votació de les propostes en el plenari va ser original ja que es va dur a terme un 

exercici de priorització utilitzant una plataforma digital. 

   
 
Com s’ha alineat el projecte amb els ODS 5,10,16 o 17? 
 Els àmbits en els quals s’havien d’emmarcar les propostes elaborades als centres educatius 

havien de ser els ODS 11, 13 i 15.  

 
 
 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

 
Quines són les accions comunicatives que s’han portat a terme? 
 La informació sobre el projecte s’ha traslladat per mitjà dels canals de comunicació de 

l’Ajuntament (web municipal, xarxes socials...) i el portal de participació som.angles.cat. També 

els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la iniciativa. Es poden veure alguns exemples en 

el vídeo resum del projecte. 

 

 
Quin ha estat el calendari de les accions comunicatives? 
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Explicar a la ciutadania la filosofia, sentit i objectius del projecte/actuació que l’Ajuntament té la 
voluntat de tirar endavant  

Informar els veïns i veïnes sobre les diferents fases i moments del procés d’elaboració del nou 
Consell d’Infants i Joves  

 
 
 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

Com s’ha fet el seguiment del procés? 
. Es va procedir a la celebració de la constitució del Consell d’Infants d’Anglès en el marc d’una 

sessió plenària virtual que va comptar amb la presència dels infants i joves que van estar 

escollits com a membres del Consell. A banda de constituir formalment l’òrgan participatiu, la 

primera sessió ja va tenir un ordre del dia i va servir per prendre les primeres 

resolucions. Concretament, es van determinar els temes o àmbits que seran objecte de treball 

del Consell i els seus membres van escollir el logotip de l’òrgan. 

 

Un cop celebrada la sessió de constitució, els infants integrants del plenari van traslladar a les 

seves respectives aules els acords presos. I va començar un treball intern a les aules 

adreçat al disseny de propostes. 

  

 
Amb quins indicadors s’ha avaluat? 
valuació qualitativa: reunió de valoració de les fases, valoració per part dels centres 
educatius de la metodologia emprada, valoració dels propis alumnes i integrants del 
Consell.  
Avaluació quantitativa: nombre i qualitat de propostes sorgides en el Consell. 
Avaluació objectiva: aprovació o no de l'actuació proposada pel Consell al ple 
municipal  
 
 
Quines accions de retorn del procés a la ciutadania s’han  efectuat? 
 El seguiment del projecte per part de la ciutadania s’ha pogut fer a través dels canals citats i, a 
banda, els centres educatius implicats rebran en el futur una comunicació informant de l’estat 
d’execució del projecte més votat en el plenari de presentació de propostes 
 
 

Cost del projecte/procés 

 
Quant ha costat el projecte / procés? 
(La relació de despeses que es faci constar en aquest apartat ha de coincidir 
exactament amb l’import justificat a l’apartat de relació de despeses del document 
«Compte justificatiu». Podeu adjuntar la captura de la relació de despeses del compte 
justificatiu.) 
  Factura número 1548, de data 15/02/2021, proveïdor: MIRADA LOCAL SL, 
B64309313, creació i posada en marxa del Consell D’infants, 1a part, import 3.085,50€ 
Factura número 1628, de data 02/06/2021, proveïdor: MIRADA LOCAL SL, 
B64309313, creació i posada en marxa del Consell d’infants, 2a part, import 3.085,50€ 
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