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Annex a la sol·licitud 

Subvenció per al foment de les polítiques de participació ciutadana 

 

 

NOM DEL PROJECTE  

 

Creació i posada en marxa del Consell d'Infants d'Anglès 

 

Breu descripció del projecte 

 

El servei arrencarà amb una anàlisi dels centres educatius del municipi i la fixació dels 

objectius que perseguirà el procés de creació del Consell d’Infants i Joves. Per tal de dur a 

terme aquest estudi s’efectuaran reunions amb l’equip de govern i, específicament, amb 

els responsables de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Anglès. Al mateix temps, es 

realitzaran reunions amb els equips tècnics educatius de les escoles susceptibles de 

participar en aquest projecte. 

Un cop realitzats aquests primers treballs i en aquesta mateixa fase, es definirà i plantejarà 

la missió, visió i valors perseguits i es traçaran les línies bàsiques del que hauria de ser el 

funcionament i la composició del futur Consell d’Infants 

 

Nombre d’habitants del municipi 

 

5599 

   

Procés/projecte  

 

Què volem fer (Indiqueu-ne l’objectiu)? 

 

El Consell d'Infants i Joves d'Anglès 

 

Per què ho volem fer? (Justifiqueu la necessitat del projecte) 

 

Per donar a l'infant i als adolescents l'oportunitat d'afavorir la convivència i la integració 

cultural en l'àmbit veïnal i local. Com també per implicar els més joves en la presa de 

decisions sobre afers públics 

 

Qui participarà al procés? 

 

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). 

 

Amb quins recursos humans i materials es portarà a terme el projecte? 

 

Recursos humans: amb el suport d'una empresa experta en participació i la dedicació que 

l'alcaldessa hi destini. 

Recursos materials: material per difondre el Consell un cop constituït (fulletó), material d'ús 

en els plenaris, materials elaborat per treballar a les aules, aquell material que els centres 

dediquin al projecte. 



 
 

 

 

Metodologia: com i quan 

 

Quines fases del procés s’han planificat? 

Fase 1. Redacció compartida del Reglament del Consell d'Infants i Joves 

Fase 2. Elecció dels representants de cada centre 

Fase 3. Constitució del Consell d'Infants i Joves i delegació de la primera funció 

Fase 4. Treball de propostes a les aules 

Fase 5. Plenari del Consell d'Infants i Joves d'exposició de propostes 

Fase 6. Retorn i avaluació 

 

Quins mecanismes i eines participatives utilitzarem?  

(Indiqueu si es tracta de tallers, o dinàmiques, si hi haurà suport d’eines TIC, etc.)  

 

web municipal, xarxes socials municipals, canals directes de missatgeria o notificacions 

push, newsletter's electrònics, aplicatiu telemàtic de priorització de propostes 
 

Es faran servir dos o més mecanismes i/o eines diferents? 

 

Sí, la participació a les aules, la participació presencial qualitativa dels plenaris del Consell, 

i la participació telemàtica a través d'una eina online de priorització de propostes 

 

Quin és el calendari o cronograma del procés? 

* Inseriu el calendari o cronograma 

 

Fase 1. Redacció compartida del Reglament del Consell d'Infants i Joves (Octubre 2020-

Gener 2021)  

Fase 2. Elecció dels representants de cada centre (Gener 2020) 

Fase 3. Constitució del Consell d'Infants i Joves i delegació de la primera funció (22 de 

febrer 2021) 

Fase 4. Treball de propostes a les aules (Març 2021-Abril 2021) 

Fase 5. Plenari del Consell d'Infants i Joves d'exposició de propostes (Maig 2021)  

Fase 6. Retorn i avaluació (Juny 2021) 

 

 

No cal omplir si no es considera necessari (Accions innovadores i ODS) 

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

ciutadania):   

 

Quines accions innovadores volem fer servir? I per què són innovadores? 

 

Al municipi d'Anglès no s'ha efectuat mai un projecte de Consell on hi participin infants i 

joves, per tant, és un projecte pioner i innovador a la vila. És innovador també el fet que un 

òrgan format per infants i joves decideixin sobre afers públics del poble. Al mateix temps, 

des dels centres educatius es veu la iniciativa com a innovadora en el marc dels continguts 



 
 

 

curriculars dels propis centres. En general, la pròpia metodologia que implica a alumnes i 

professors dels centres ja és en si mateixa innovadora. Finalment, s'empraran eines 

telemàtiques per a la constitució de l'òrgan i la dinàmica plenari.   

 

Com alinearem el projecte als objectius de desenvolupament sostenible, ODS 5,10,16 o 

17? 

 

Els centres educatius escullen els representants del Consell tenint en compte aquest 

criteri. 

Tota la població serà coneixedora del procés de constitució del Consell ja que el procés 

serà públic i transparent. 

La proposta del Consell serà aprovada al ple municipal i després executada per part del 

govern municipal. 

El projecte enforteix la xarxa entre: comunitat educativa i ajuntament; infants i joves i 

ajuntament; famílies i ajuntament. 

 

Pla de comunicació vinculat al procés participatiu  

 

Quines són les accions comunicatives previstes? 

 

És un pla intern de comunicació que inclou fer difusió de les actuacions per mitjà del 

butlletí, xarxes socials, web, portal som.angles.cat i notes de premsa. Igualment, 

s'elaborarà un logotip propi per al Consell d'Infants i Joves que s'utilitzarà en tots els 

documents que l'òrgan editi. Finalment, es publicarà un fulletó informant del Consell i el 

seu funcionament. 

 

Quin és el calendari de les accions comunicatives? 

 

Les accions comunicatives seran permanents i paral·leles durant les diferents fases. Pel 

que fa a la creació del logotip, serà a la Fase 3, ja que seran els propis membres del 

Consell qui l'escolliran en la sessió de constitució. El fulletó informatiu se situa a la Fase 6.   

 

Disseny del seguiment, retorn i avaluació 

 

Com es farà el seguiment del procés? 

 

L'alcaldessa i un consultor de l'empresa especialista en participació lideraran i impulsaran 

el projecte, alhora que en faran un seguiment permanent. També s'efectuaran reunions de 

coordinació amb els responsables del centres per a planificar els treballs de cada fase. 

 

Amb quins indicadors avaluarem? 

 

Avaluació 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 estan previstes? 

 

Secció a la revista d'informació municipal amb el resultat del procés, publicació al web i a 

les xarxes corporatives del resultat del procés, publicació i distribució de fulletons 



 
 

 

informatius específics del funcionament i resultat de la primera edició dels treballs del 

Consell d'Infants i Joves d'Anglès. 

 

Pressupost del projecte/procés 

Quin és el pressupost del projecte? 

*Inseriu taula, excel o imatge 

 

La realització de totes les tasques per la creació i posada en marxa del Consell d’Infants i 

Joves d’Anglès és de 6.171,00€ (IVA inclòs) 
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