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 DRET A PROTECCIÓ. 
Garantir la seguretat (maltractament, manca
d’atenció , explotació).

 DRET DE PROVISIÓ.
Cobertura de les necessitats: educació, salut, …)

 DRET DE PARTICIPACIÓ. 
Reconeixement progressiu a la presa de decisions i 

participació en la societat.
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• 2010. Llei dels drets i les oportunitats en
la infància i l'adolescència.1

• 2013. DECRET dels consells de
participació territorial i nacional dels
infants i els adolescents de Catalunya.

2
• 2009. DECRET dels òrgans de

participació i de coordinació del Sistema
Català de Serveis Socials.3

• 2016 Ajuntament de Girona. Pla de
govern 2016-2019.4
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 Dret a la vida.
 Dret a la intimitat personal i familiar.
 Dret a llibertat ideològica
 Dret a la  llibertat i a la seguretat.
 Dret a l’honor.
 Dret a la pròpia imatge.
 Dret a la inviolabilitat de l’habitatge.
 Dret al secret de les comunicacions.
 Dret de residència i circulació lliure. 
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DRETS

SER ESCOLTAT

CIUTADANIA 
ACTIVA

DIFUSIÓ 
DELS DRETS 
DE L’INFANT

LLIBERTAT 
D’ASSOCIACIÓ 

I REUNIÓ

DRETS CIVILS I 
DRETS POLÍTICS

DRETS DE 
PARTICIPACIÓ

CONSELLS DE 
PARTICIPACIÓ 

6



 Projecte de participació ciutadana.
 Implicació dels nois i noies en temes

d’interès per a ells i per a la ciutat de
Girona.

 Òrgan que permetrà als adolescents
de la ciutat expressar les seves idees

 Permetrà fer propostes d’accions
concretes per transformar la ciutat.
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Inici curs 2014-15.
5è i 6è de Primària.
48 consellers i 
conselleres.
Temes treballats:

1. Pla especial de la 
Devesa

2. Millora de la neteja 
de la ciutat  des de 
la perspectiva de 
la responsabilitat 
de la ciutadania.



 Nois i noies de 1r i 2n ESO (12-14 anys)
 Tallers de participació als centres educatius de

secundària. Dins horari acadèmic.
 Procés d’elecció dels alumnes representants (1

alumne de 1r i un alumne de 2n per cada centre).
 11 centres de secundària (Curs 2017-18). Total: 24

nois i noies.
 Trobades de consellers i conselleres. Fora horari

acadèmic.
 Retorn del treball fet pels consellers i conselleres als

respectius grups classe dels centres (espai de
tutories).
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OCTUBRE

Tallers als 
centres 

NOVEMBRE

Elecció 
consellers i 
conselleres

NOVEMBRE 

Acte de 
constitució 
del Consell 

d’Adolescents 
de Girona

DESEMBRE-
MAIG

5-7 Trobades 
de consellers i 

conselleres

JUNY

Acte de 
cloenda  del 

Consell.

Presentació 
del treball dut 

a terme.
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 Representar els interessos dels adolescents de Girona i donar a conèixer el
seu punt de vista en relació a diferents aspectes de la ciutat que els afecten.

 Possibilitar que es puguin manifestar i decidir com volen que sigui la seva
ciutat.

 Facilitar la participació directa, i a partir de les seves idees concretar-les en
propostes/accions concretes.

 Participar en projectes municipals, aportant idees i possibles alternatives
amb la col·laboració de tècnics.

 Fer-los partícips d’un procés democràtic.
 Fomentar el diàleg per arribar a acords quan hi ha divergència d’opinions.
 Donar a conèixer els drets dels infants i adolescents tant al propi col·lectiu

com als adults, per tal d’aconseguir que les persones adultes vegin amb una
altra perspectiva i consideració la seva opinió.
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CONSULTAR

PREGUNTAR

EXPLICAR

FER DE PORTAVEU

REPRESENTAR

Feedback amb els companys 

DEFENSAR 
INTERESSOS



Trobades de 
consellers i 
consellers

7 Trobades x 
curs. 

Tardes. 1:30h de 
treball.

Treball de 
temes de 
ciutat

Generació 
d’idees i 

propostes de 
ciutat

COM ?
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PRINCIPI 9
La ciutat educadora fomentarà la participació ciutadana des d’una
perspectiva crítica i corresponsable. Per a això, el govern local
facilitarà la informació necessària i promourà, des de la
transversalitat, orientacions i activitats de formació en valors ètics
i cívics.
Estimularà també la participació ciutadana en el projecte col·lectiu
a partir de les institucions i organitzacions civils i socials, tenint
present les iniciatives privades i altres formes de participació
espontània.
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PRINCIPI 20
La ciutat educadora ha d’oferir a tots els habitants, com
a objectiu cada cop més necessari per a la comunitat,
formació en valors i pràctiques de ciutadania
democràtica, el respecte, la tolerància, la participació,
la responsabilitat i l' interès per la cosa pública, pels
seus programes, els seus béns i els seus serveis.
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MOLTES GRÀCIES A TOTES I TOTS!
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