
CONSELL D’ADOLESCENTS



OBJECTIUS DEL CONSELL D’ADOLESCENTS
- Tenir en compte l’opinió dels 

adolescents, com a ciutadans actius, 

a l’hora de decidir quina Garriga 

volem.

- Fer un municipi integrador, que 

atengui les necessitats i els desitjos 

dels adolescents.

- Recollir l’esperit crític, implicació en 

els afers col·lectius i compromís amb 

el projecte.



QUÈ SERÀ EL CONSELL D’ADOLESCENTS?
Un òrgan de participació nou on els adolescents podran exercir el 

seu dret a participar, expressar les seves idees i pensaments, i on 

podran proposar accions concretes per transformar el seu poble. 



QUI podrà FORMAR PART DEL CONSELL D’ADOLESCENTS?

Aquest any, els nois i noies de 1r i de 2n d’ESO de l’Institut Vil·la 

Romana, de l’Institut Manuel Blancafort, de l’Escola Sant Lluís 

Gonçaga i de l’ISCAT, que tinguin ganes de formar part del consell i 

vulguin representar el seu grup de companys i companyes. En els 

propers anys s’incorporaran representants de 3r i 4t d’ESO.

COM SERAN ESCOLLITS?



COM TREBALLAREM AL CONSELL D’ADOLESCENTS?
Ens trobarem el tercer dimarts de cada mes 

en una sala de l’Ajuntament de 17.30h a les 
19h. 

Podrem decidir com volem treballar: en 
equips de treball, realitzant dinàmiques, 

debats, votacions… Les dinamitzadores ens 

acompanyaran i ens facilitaran la feina per 

aconseguir el què ens proposem. Nosaltres 

serem els protagonistes.



QUÈ PODREM FER AL CONSELL D’ADOLESCENTS?

Parlarem amb 
l’alcaldessa, 

regidors i tècnics 
de l’Ajuntament

Intervindrem 
a la ràdio i 

als mitjans de 
comunicació 

Farem 
propostes, 

debats i 
concenssuarem 

aspectes del 
poble que ens 

interessin

Presentarem 
idees per 
activitats, 

festes...

I MOLT MÉS!!



EL CONSELL A L’INSTITUT
Farem difusió del què s’hagi treballat a la trobada i recollirem noves 

propostes dels companys.

BLOG

TUTORIESPLAFÓ
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ON ARRIBARAN LES PROPOSTES?
Les farem arribar als membres de l’equip de

govern, és a dir, a l’alcaldessa i als regidors i

regidores.

Per altra banda, l’equip de govern ens podrà fer

encàrrecs i demanar-nos opinió sobre diferents

temes.



US HI ANIMEU?


