






Recerca de la Universitat de Barcelona 

sobre els processos de participació infantil 



Curs 2015/16      3 encàrrecs de 

treball:

• 1. Reis Mags

• 2. Declaració infants refugiats • 2. Declaració infants refugiats 

desapareguts

• 3. Fer un Consell dels Infants 

APTE per a Infants



1. Reis Mags









2. Declaració infants refugiats 

desapareguts







3. Fer un Consell dels Infants APTE 

per a Infants

Ens plantegem la nostra organització interna i volem 

treballar per fer un consell APTE per a Infants













Escollim el tema de la Comunicació i l’Audiència 

per fer-los APTE per a Infants









Propostes audiència

• Fer publicitat amb cartells, TV...

• Fer més publicitat interna i externa

• Muntar-ho nosaltres

• Fer el discurs de presentació

• Fer un resum del consell d’infants des de el nostre 

punt de vista.punt de vista.

• Fer més llargues algunes sessions per poder preparar 

l’audiència

• Tenir més temps de reflexió a l’escola

• Posar els elements que hem treballat: bus, senyals, 

carretera, nosaltres...

• Fer publicitat de l’audiència a les escoles



Ens emociona pensar que:

•L’audiència tindrà èxit

•Les propostes es faran realitat amb la nostra 

mirada

• Es respectaran les idees que proposem• Es respectaran les idees que proposem





Propostes comunicació

•Fer una secció del consell en el butlletí

•Utilitzar les xarxes socials

•Posar una bústia de suggeriments a les escoles

•Utilitzar més el mitjans de comunicació

•Donar a conèixer la web del consell dels infants a 

l’escolal’escola

•Que els suplents vinguin a algunes reunions

•Participar a les reunions amb les famílies per explicar 

que és el consell

•Ens agradaria continuar el consell a cursos superiors

•Ens agradaria que dins les escoles hi hagués un espai 

fix on poder tractar els temes del consell



Ens emociona pensar que:

•La comunicació serà més externa i més moderna

•Es coneixerà més el consell dels infants



Ens ha EMOCIONAT, ANALITZAR

PARTICIPAR I

TRANSFORMAR 

per fer un consell APTE per a per fer un consell APTE per a 

INFANTS.

Gràcies per escoltar-nos 



Ens emociona imaginar-nos un futur on poder 

treballar amb el consell els següents temes:

-Participar en la festa de Carnestoltes 

(participar en les proves) i altres festes 

populars de la ciutat ( Sant Jordi, etc...)populars de la ciutat ( Sant Jordi, etc...)

- Temps escolar 

-Temes de mobilitat, accessibilitat  i civisme 

-Temes de medi ambient ( riu congost 

- Pobresa i més ajut per la gent gran i més 

necessitada


