AJUNTAMENT DELS INFANTS 2018
Reunió de presentació - 17 de gener de 2018

Què és l’Ajuntament dels Infants?
Projecte que té la voluntat d’apropar els infants als canals de participació
democràtica, sensibilitzar-los sobre els valors del diàleg, la convivència i
el treball compartit i fer-los coresponsables del seu entorn immediat (l’escola,
el barri i la vila).

Objectius:
-

Crear un espai de participació dels infants en els assumptes públics i de
comunicació entre els més petits i els representants polítics de la vila.

-

Promoure la reflexió dels infants sobre la seva vila i proporcionar-los
els mecanismes que facilitin la incorporació de les seves idees i propostes
en les accions del govern municipal.

-

Donar valor a la veu dels infants, i fer-los visibles com a ciutadans de
ple dret, amb capacitat d’opinar i fer propostes per a millorar el seu
entorn.

-

Aproximar a tots els nens i nenes els canals de participació democràtica i
els valors de la participació i el diàleg com a instruments per a la
convivència, aspectes essencials en la seva formació com a ciutadans i
ciutadanes.

En què s’inspira l’Ajuntament dels Infants?

Francesco Tonucci: La Ciudad de los Niños
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Quin recorregut té?
L’Ajuntament de Lloret de Mar impulsa, per oncè any consecutiu, el projecte
“Ajuntament dels Infants”. L’èxit del projecte fa que es consideri com un
projecte clau de la ciutat.

Qui hi participa?
-

-

Els alumnes de cinquè de primària, és a dir de 10 i 11 anys, de les
escoles de Lloret (un representant de cada aula).
Les 6 escoles públiques i concertades de la vila (Escola Esteve Carles,
Escola Pere Torrent, Escola Pompeu Fabra, Escola Àngels Alemany,
Institut Escola i Col·legi Immaculada Concepció).
Les àrees d’ensenyament i participació ciutadana de l’Ajuntament,
amb la posterior inclusió d’altres àrees depenent del tema a treballar.

Quins temes s’han treballat?
-

-

Reciclatge (reflexions sobre les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar)
Mobilitat (desplaçaments per anar a l’escola)
Civisme i disseny de la Plaça de les Magnòlies
Festes culturals i Festa Major
Recorreguts i itineraris de Lloret
Parcs urbans de Lloret i espais de joc
Solidaritat i voluntariat
Camins escolars segurs
Campanya de civisme

Com ho fem?
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Pas a pas:
1. El treball a les aules: Candidatures i eleccions
-

-

-

Campanya electoral per escollir el nen/a que representarà l'aula a
l‘Ajuntament dels Infants. Els representants de l’Ajuntament dels Infants
del curs anterior poden presentar el projecte als nens/es de 5è.
Cada candidat presenta un o dos temes que creu important treballar a
l’Ajuntament dels Infants.
El dia de les eleccions s'elegeix un representant i un suplent per cada
aula. També es decideix el tema que es vol treballar i que es presentarà
a la primera reunió de l’Ajuntament dels Infants.

2. Les reunions de l’Ajuntament dels Infants
-

-

Es reuneix un dilluns al mes a la Sala de Plens de 15.00h a 16.45h
Es treballa sobre un tema consensuat entre els nens i l’alcalde, mitjançant
dinàmiques de grup

3. El Plenari
-

L’Ajuntament dels Infants presenta les conclusions de la feina feta en
Plenari, amb la presència de l’Alcalde i regidors/es.
El Plenari se celebra al Teatre de Lloret i es convida a tots els nens i nenes
de 5è. Hi ha torn de paraula.

Funcionament
-

El dia de les eleccions, les dinamitzadores de l’Ajuntament dels Infants
són presents a la votació i al recompte de vots.

-

Les trobades són en horari escolar a la Sala de Plens. Si és necessari, un
monitor de l’Ajuntament acompanya i recull els nens. Cal que les famílies
dels representants signin uns fulls que els farà arribar el departament
d’educació mitjançant l’escola.

-

La comunicació amb els mestres serà via email, s’està treballant amb la
possibilitat de tenir un bloc.
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FASE 1. POSADA EN MARXA AJUNTAMENT DELS
INFANTS 2017


17 DE GENER. 13.00h ( Escola Hostaleria) Reunió
de coordinació amb tutors de 5è de primària i directors
de les escoles de Lloret amb l’objectiu de presentar el
projecte Ajuntament dels Infants 2017

FASE 2. SESSIONS A LES AULES




GENER FINS A 10 DE FEBRER. Sessions de treball a
les aules. Campanya electoral i reflexió de temes a
treballar.
14 DE FEBRER. Jornada electoral per escollir els
representants de l’Ajuntament dels Infants.

FASE 3. AJUNTAMENT DELS INFANTS



Sessions de l’Ajuntament dels Infants (de 15.00h a
16.45h).
Plenari final

FASE 4. AVALUACIÓ

Dates clau
-

-

Presentació: 17 de gener de 2017
Eleccions: 14 de febrer
Sessions de treball: 19 de febrer, 19 de març, 16 d’abril, 14 de maig
Plenari final: 28 de maig
Avaluació: a partir de 20 de maig
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