


ELS DRETS DELS INFANTS..  

Què són els drets dels infants?  

DRET A LA PARTICIPACIÓ  



QUÈ ÉS EL CONSELL D’INFANTS DE 

LA GARRIGA???  

 

 

 

 

 

El Consell d’ Infants és l’ òrgan de participació on es 

reuneixen els consellers i conselleres de cinquè i sisè de la 

Garriga 

 

 

 

 

 

Opinem i proposem 

coses per ajudar a 

millorar La Garriga  

Participem en activitats 

i en proposem de noves 

per millorar el poble 



QUI FORMA PART DEL CONSELL 

D’INFANTS DE LA GARRIGA????  

Formen part els  nens i nenes de cinquè i sisè de 

primària dels Pinetons, del Tagamanent, del 

Puiggraciós, del Sant Lluís , del Giroi i de 

l’ISCAT. 

 

COM SOM ELS CONSELLERS I LES 

CONSELLERES? 

 

 

 

 



 

 
ACCIONS RELLEVANTS QUE HEM PORTAT 

A TERME...!!!  
 

El Consell d’Infants treballa des de fa molts anys... algunes de les coses que s’han fet 
són...  

 Propostes per Festa Major (des del 2009 fins ara) 

 Projecte casal d’infants (2009-2010) 

 Trobada territorial de la Xarxa de projectes de participació infantil a Tona: la 

comunicació (2009-2010) 

 Escollir disseny de logo i fer samarretes (2010-2011) 

 Campanya de civisme (2010- 2011)  

 Participació al programa Divendres de TV3 (2010-2011) 

 Bicivisme (2012-2013) 

 Participació a la 4a. Trobada de la Xarxa de Projectes de Participació Infantil 

(2012-2013) 

 La Garriga ciutat 10 (2013-2014)  

 Participació en l'organització d'activitats de Nadal: GarriViu, Cavalcada de Reis,... 

(des del 2013 fins ara) 

 Consell nacional d’ Infància i Adolescència de Catalunya (CNIAC) (des del 2014) 

 Participació a Ràdio Silenci (des del 2014) 

 Participació al 1r Festival d’Infància (2016) 

 Participació al Simposi Internacional Infants i Participació Política (2016-2017) 

 

 

 
 

 

 

 

 



ACCIONS RELLEVANTS QUE HEM PORTAT A 

TERME...!!! 



EL CURS PASSAT...  

- Vam reorganitzar el funcionament del Consell d’Infants. 

 

- Vam preparar i realitzar la inauguració del Parc 
d’Aventures de Can Terrers. 

 

- Vam recollir propostes per millorar el poble i vam fer una 
dinàmica de selecció d’idees per la Festa Major (moltes 
d’elles es van portar a terme). 

 

- Vam participar i valorar l’activitat “Desperta Holmes!” a 
la Doma. 

  

 

 

 

 



ALGUNES FOTOGRAFIES 

 

Inauguració del Parc d’Aventures  

de Can Terrers 

Preparem dinàmiques 

per recollir propostes a 

les escoles 



ALGUNES FOTOGRAFIES 

Expliquem les propostes a 

l’alcaldessa i la regidora 



ALGUNES FOTOGRAFIES 

Participem i valorem l’activitat 

“Desperta, Holmes!” del  

Centre de Visitants a la Doma 



ALGUNES FOTOGRAFIES 

Treballem en equip 

  

Fem dinàmiques, jocs de coneixença 

i jocs de taula per conèixer i 

reflexionar sobre el poble 

 



QUÈ HA DE TENIR UN BON 

CONSELLER O CONSELLERA???  
Un nen o nena conseller o consellera ha de tenir 

lliure el primer dimarts de cada mes!!!  

 

 Ha de ser responsable, treballador, participatiu, 

saber treballar en grup, i que estigui interessat 

en el Consell d'Infants de la Garriga. 

 

   ☻Responsable 

  ☻Participatiu 

   ☻Treballador 

  ☻Interessat en el Consell d’Infants 



 

 

 

 
BENVINGUTS/ES AL CONSELL   

D’INFANTS DE LA GARRIGA!!! 


