
Participem des de 

l’escola

Programa educatiu de 

l’Ajuntament de Porreres per a 

nins i nines de tercer cicle 

d’Educació Primària del municipi 



1. Que és?

És un programa educatiu ofert per l’àrea de 

Participació ciutadana i Educació de  

l’Ajuntament destinat a nins i nines d’Educació 

Primària de tercer cicle, amb edats compreses 

entre 10 i 12 anys, de 2 escoles del municipi de 

Porreres. Escola Nova i Montisiòn.



2. Quina és la missió?

1. Informativa/pedagògica: donar informació i 

familiaritzar als nins i nines amb la democràcia 

local i la seva dinàmica de funcionament: 
• saber i conèixer quin és l’engranatge d’actors, 

• el sistema representatiu de govern, 

• des d’on es prenen les decisions, 

• quin és el dia a dia de l’ajuntament, 

• quines accions és porten a terme, 

• quins establiments del municipi són públics. 



2. Quina és la missió?

2. Participativa/pedagògica: Fomentar la cultura 

democràtica i participativa així com el seu dret a 

participar en la municipalitat. 

– Crear espais i dinàmiques per tal que els nins i nines 

aprenguin a exposar la seva visió sobre el municipi 

on viuen. 

– Oferir-los d’eines comunicatives, de deliberació, de 

consens, de participació, dintre d’un marc democràtic, 

de manera que aprenguin a usar-les en els espais on 

habiten (a la família, a l’escola i al municipi)



Com podem participar? 

Respecta el 

torn de 

paraules!

Respecta 

l’opinió de cada 

persona!

Deixa que 

tothom parli

Arriba a 

acords!

Escolta!Expressa’t!



2. Quina és la missió?

En resum: que tinguin la informació 

necessària que els permeti desenvolupar el 

seu esperit crític i apoderar-se com a 

ciutadans actius, fent propostes, 

suggeriments i peticions que Batllia hauria 

de respondre amb explicacions o accions 

concretes.



3. A que respon aquesta 

necessitat?
1. Com a instrument que pot ajudar a activar 

la participació dels més joves en el poble i 

en les associacions. Aquest repte es va 

identificar en el marc de la diagnosis pel Pla 

director de participació ciutadana de 

Porreres (es publicarà pròximament). 

2. Per combatre la desafecció política, 

desinformació d’allò públic, 

descontentament, separació entre lo públic i 

les persones... 



3. A que respon aquesta 

necessitat?

• 3. Com a ciutadans/nes de dret, poden 

aportar una visió més humana i 

essencial de com integrar o transformar 

els elements del poble per tal que siguin 

més amigables i acollidors. 



3. A que respon aquesta 

necessitat?
Article 12 de la Convenció sobre els drets

de l’infant (‘89): cada nin o nina te dret a

expressar la seva opinió i que aquesta es tingui en

compte per part de les entitats governamentals,

com la de qualsevol ciutadà.
• el dret d’opinió (article 12) 

• la llibertat d’expressió (article 13) 

• la llibertat de pensament, de consciència i de religió (article 14) 

• la llibertat d’associació (article 15) 

• la protecció de la vida privada (article 16) 

• el dret a una informació adequada (article 17) 



4. METODOLOGIA DEL

Programa Educatiu



4.1 Taller a l’escola (2 hores) 

1. Coneix el teu Ajuntament 

a. On vivim?

b. Què es l’Ajuntament?

c. Qui està a l’Ajuntament? 

2. Coneix el teu entorn.

3. Aprendre a participar























4.2 Visita cultural / Ajuntament 

(2 hores) 

1. Visita cultural per Porreres: edificis més 

emblemàtics i històrics 

a. Història de Porreres (des dels talaiotics als 

cristians)

b. L’hospitalet, l’actual Museu, l’esglesia Nostre 

senyora de Consolació, Rectoria, Av. Bisbe 

Campins…

c. Àrees i secions de l’Ajuntament

2. Simulació de Ple municipal amb la 

Batlessa, Xisca Mora













4.3 Simulació de consell 

d’Infants

-4 representants de cada aula, en total 20 nins i 

nines. 

-”Que proposaries per Porreres perquè fos un poble 

més acollidor i amable amb tu?”

-Batlessa i equip de govern: respondre a cada 

pregunta amb compromisos ferms.

-Retransmissió en directe pels mitjans de 

comunicació.



5. Objectiu a mig 

termini…constituir un 

Consell d’Infants i 

Adolescents!



5.1 Que és un consell d’Infants i 

adolescents?
-És un òrgan de participació permanent que 

canalitza les demandes, propostes, idees, 

expectatives, visions dels infants i adolescents en 

els assumptes públics locals que ens afecten a 

tots/es.

-A partir de tallers a les escoles, els infants 

treballen en propostes concretes que els 

seus/les seves representants hauran de defensar i 

explicar en el Consell, davant de l’equip de 

govern. Aquest,  haurà d’arribar a acords i 

compromisos amb els infants per dur-los a 

terme. 



5.2 Que és un consell d’Infants i 

adolescents

• Exemples de Consell d’Infants:

• -A Santanyí (Mallorca).

• -Catalunya: Esplugues, Girona, Mollet del 

Vallès, Tiana, Premià de Mar, Sant Cugat 

del Vallès, la Garriga...i molts més!



Fem participació, fem Porreres!



Neus Ramis Seguí (àrea de 

participació ciutadana)

nramisparticipaciobalears@gmail.com


