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1. PRESENTACIÓ 
 

El Consell d’Infants, que està inspirat en el que ha desenvolupat el professor F. Tonucci a 

“La ciutat dels infants”, és un òrgan de participació infantil on es proposa que els infants puguin 

ser ciutadans autònoms i responsables, considerant-los com a ciutadans de ple dret. 

Aquest projecte és un treball d’educació en valors, tenint present que cal que el poble sigui 

un espai comú de convivència i de relació per a les persones.  

Els Consellers i les Conselleres son escollits entre l’alumnat de les classes de 5è i 6è – dos 

per cada aula –, un/a per votació i l’altre/a per sorteig. 

Durant el curs es treballen temes sobre el poble, en els quals és important que els i les 

representants del Consell d’Infants puguin ser escoltats i rebre la opinió dels seus companys/es 

en l’espai de tutories o altres, gràcies a la col·laboració de les escoles en aquest projecte 

educatiu. 

Aquest curs, la coordinació del Consell d’Infants per part de l’Ajuntament va ser compartida 

entre la Tècnica de Cultura i Educació (d’octubre a desembre) i el Tècnic de Joventut (de 

desembre a maig). 
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2. CONSELLERS I CONSELLERES 
 

El mandat dels Consellers i les Conselleres té una durada de 2 anys, durant els cursos de 5è 

i 6è de Primària. 

Cada curs escolar, l’alumnat de 5è de Primària de les dues escoles del municipi nomena a 4 

representants al Consell d’Infants (2 a cada grup), que s’afegeixen als 4 representants dels grups 

de 6è de Primària. 

A continuació s’enumeren els 8 infants membres durant el curs 2018-2019. 

  

2.1 ESCOLA LLUÇANÈS  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2 ESCOLA FEDAC PRATS 
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3. CALENDARI DE SESSIONS 
 

Un cop al mes, en horari extraescolar, els Consellers i les Conselleres participen de les 

sessions del Consell. Per al curs 2018-2019, el calendari acordat inicialment amb les escoles va 

ser el següent: 

OCTUBRE  NOVEMBRE  DESEMBRE 
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4       1 2 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23 

29 30 31      26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30 

                31       

                       

GENER  FEBRER  MARÇ 
 1 2 3 4 5 6      1 2 3      1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31     25 26 27 28     25 26 27 28 29 30 31 

                       

ABRIL  MAIG  JUNY 
1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5       1 2 

8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

29 30       27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

 

Aquest calendari es va respectar, amb una única excepció: es va considerar més convenient 

finalitzar el curs al mes de maig, de manera que la sessió del 19 de juny no va tenir lloc. 

 

Totes les sessions es van dur a terme a Cal Bach, en horari de migdia (de 13.00 a 15.00 

hores), i van començar amb un dinar en grup, sufragat per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. 
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4. QUÈ HEM FET ENGUANY AL CONSELL D’INFANTS? 
  

4.1 DINAR INFANTIL DE FESTA MAJOR 

 Al mes d’octubre es va proposar al Consell d’Infants que plantegés alguna activitat 

nova adreçada als infants de Prats de Lluçanès, per dur-la a terme dins la programació de 

les Festes de Sant Vicenç (al mes de gener). 

 Aquesta activitat va ser un dinar infantil a la Sala Polivalent, sense presència 

d’adults (excepte el tècnic responsable de l’Ajuntament), amb l’objectiu doble d’oferir un 

nou espai d’oci per als infants durant les festes i afavorir la seva autonomia. 

 Les Conselleres i els Consellers van decidir el menú i les activitats que es durien a 

terme (discomòbil, jocs de taula i jocs de pilota) i es van repartir les diferents tasques 

d’organització: muntatge de l’espai, parament de taules, repartiment del menjar, punxar 

la música, fer fotos, etc.  

 A més a més de tot l’alumnat de 5è i 6è de Primària, van decidir convidar a 

participar a tot l’alumnat que l’any passat era a ambdues escoles i aquest any era a 1r 

d’ESO. L’Ajuntament va fixar un preu públic de 3€ per participant.  

 La valoració d’aquest dinar va ser molt positiva, tant per part dels participants (42), 

com dels Consellers i Conselleres i del mateix Ajuntament, motiu pel qual s’intentarà 

reeditar-lo en anys vinents. 
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4.2 EDICIÓ DE MERCHANDISING 

 Arran la selecció del logotip del Consell 

d’Infants de Prats de Lluçanès, el curs anterior, es va 

preguntar als i les membres si els agradaria editar 

algun material, amb aquesta imatge impresa, que es 

pogués repartir després entre tots i totes les 

participants. 

 Seguint les seves opinions, es van demanar 

diversos pressupostos per a l’edició de gorres i 

samarretes, i finalment es va optar per una tirada de 

100 gorres blanques amb el logotip a tot color.  
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4.3 PROPOSTES PER MILLORAR LA MOBILITAT A PEU 

 A la sessió de febrer es va introduir una nova temàtica de treball: l’Ajuntament va 

consultar al Consell d’Infants com es podria promoure que els i les habitants de Prats de 

Lluçanès facin servir menys el cotxe per desplaçar-se dins del municipi, i que realitzin més 

trajectes a peu o amb bicicleta.  

 Aquest nou encàrrec va ocupar les sessions de març i abril, i les propostes que van 

decidir presentar finalment a l’Ajuntament van ser:  
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4.4 SESSIÓ DE CLOENDA 

 El dia 15 de maig, a les 18.00 hores, es va celebrar la sessió de cloenda del curs 

2018-2019. L’objectiu era compartir amb la resta del municipi la feina feta durant els 

mesos previs, motiu pel qual l’accés era obert. A més a més, es va convidar expressament 

a diversos membres i actors de la comunitat educativa de Prats de Lluçanès: institut, 

escoles, alumnat de 5è i 6è i les seves famílies, Centre Obert, etc. 

 L’acte va començar amb les intervencions de l’Alcalde, Isaac Peraire, i de la 

Regidora d’Educació, Laia Font, que van explicar els objectius del Consell d’Infants i el 

treball dut a terme durant tot el curs. A continuació, les Conselleres i els Conselleres van 

presentar públicament les seves propostes per a la millora de la mobilitat a peu dins el 

municipi, i l’Alcalde va respondre sobre la viabilitat a curt i llarg termini de cadascuna 

d’elles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriorment, es va fer entrega a tot l’alumnat de 5è i 6è de primària d’uns 

diplomes que acrediten la seva participació en el projecte, així com de les gorres amb el 

logotip del Consell d’Infants que s’han editat aquest any. 

 Finalment, vam fer-nos una foto i ens vam acomiadar fins al curs vinent. 
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5. ESTAT DE COMPTES: INGRESSOS I DESPESES 
 

La participació al Consell d’Infants és totalment gratuïta, de manera que no hi ha ingressos 

estables associats a aquest projecte. 

Així doncs, l’únic ingrés vinculat al Consell d’Infants durant aquest curs escolar va ser la 

venda de tiquets del Dinar Infantil de Festa Major. 

Tiquets venuts Preu/tiquet TOTAL 

36 3,00 € 108,00 € 
 

 

 A continuació es detallen totes les despeses corresponents al Consell d’Infants 18-19: 

CONCEPTE DESPESA PROVEÏDOR IMPORT 

Dinar sessió 17/10/18 Jordi Bruch Antonell 32,03 € 

Postres sessió 17/10/18 Plans Pujals, SL 3,98 € 

Entrepans sessió 12/12/18 M. Antonia Gombau Jorda 39,60 € 

Entrepans sessió 16/01/19 Jordi Bruch Antonell 20,91 € 

Postres sessió 16/01/19 Plans Pujals, SL 1,62 € 

Càtering Dinar Infantil FM M. Soledad Costa Altarriba 177,75 € 

Coques Dinar Infantil FM Forn Fuster 11,70 € 

Begudes i Xocolata FM Plans Pujals, SL 23,11 € 

Impressió 100 gorres amb logotip Publicolor S.A. 359,37 € 

Dinar sessió 13/02/19 Plans Pujals, SL 3,38 € 

Dinar sessió 13/03/19 M. Soledad Costa Altarriba 29,25 € 

Dinar sessió 10/04/19 M. Soledad Costa Altarriba 29,25 € 

 TOTAL 731,95 € 

 

COST FINAL DEL PROJECTE 
(DESPESES – INGRESSOS) 

623,95 € 
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6. VALORACIÓ GENERAL 
 

PUNTS FORTS 
• Participació dels infants. No només dels Consellers i les Conselleres, 

sinó del conjunt de l’alumnat implicat en el projecte. Aquesta 

participació va ser molt visible en el dinar infantil de Festa Major, en el 

qual tots els infants assistents van col·laborar a desmuntar i netejar 

l’espai. 

• Implicació de les escoles. Han col·laborat en tot moment, treballant 

colze a colze amb l’Ajuntament per dur a terme les diferents accions i 

assolir els objectius del projecte. 

• Formació en valors. S’ha afavorit la cultura participativa de tots els 

infants participants, i molt especialment de les Conselleres i els 

Consellers. A més a més, gràcies al projecte són més conscients del 

funcionament de les institucions democràtiques representatives.  

 

PUNTS A MILLORAR 
• Diversitat. Seria interessant, de cara a futures edicions, comptar amb 

Consellers i Conselleres de contextos socioculturals més diversos. 

• Horari de les sessions. Si bé és cert que afavoreixen la participació dels 

infants, dificulten les dinàmiques participatives (ja que el migdia és un 

període de temps que associen a l’esbarjo, i és més complicat assolir 

el punt de concentració i participació necessari). 

• Menús de les sessions. Es va oferir a les Conselleres i els Consellers la 

possibilitat de triar el menú de les últimes sessions (sempre i quan 

estiguessin plats saludables), i han repetit plats els 3 dies. Estaria bé 

aprofitar aquest espai per treballar una mica l’alimentació saludable i 

variar més el menú. 

 

IDEES PER A FUTURES EDICIONS 
• Incorporació de noves entitats. Amb l’objectiu d’afavorir una major 

diversitat en el sí del Consell, i d’acord amb el que ja es recull al 

Reglament del Consell d’Infants, s’hi intentarà integrar a infants 

representats d’altres entitats del municipi (com, per exemple, el 

Centre Obert de Prats de Lluçanès). 

• Creació del Consell d’Adolescents. Per donar continuïtat a aquest 

treball amb infants del poble, estaria bé crear un Consell 

d’Adolescents, en el qual participés l’alumnat de 1r i 2n d’ESO de l’INS 

Castell del Quer. Es recomana que aquest projecte – ja previst al Pla 

Mancomunat de Joventut del Lluçanès 2017-2021 – s’engegui el curs 

2020-2021, de manera que el curs 2019-2020 es dediquin tots els 

esforços a la consolidació del Consell d’Infants. 
 


