
 
 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA 

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA 

AL CONSELL DELS INFANTS 

EDU-050 

 

 

Som els nois i noies que formem part del Consell dels Infants del Prat. Aquest Consell es va crear perquè 

les persones adultes poguessin saber què pensem, nosaltres els nois i noies, de la nostra ciutat. 

Fins a la creació d'aquest Consell, ningú no ens havia donat l'oportunitat d'expressar les nostres idees i, ara, 

nosaltres et demanem la teva col·laboració per poder renovar-lo i fer que la nostra veu s'escolti més a la 

ciutat. 

El Consell dels Infants està format per nois i noies d' entre 10 i 12 anys. Formar-ne part és una cosa seriosa, 

ja que si volem que les nostres opinions siguin tingudes en compte, hem de ser responsables dels nostres 

actes. 

Formar part del Consell comporta, entre d'altres coses, assistir com a mínim a una reunió mensual, d'una 

hora i mitja de durada aproximadament. Aquestes reunions es fan a espais de l'Ajuntament del Prat de 

Llobregat, a centres escolars del Prat o per videoconferència, en horari extraescolar. 

Si tens temps i ganes de treballar per la teva ciutat, omple la butlleta que hi ha a continuació i lliura-la a 

la teva tutora o tutor abans del 7 de juny. Només seran candidats a consellers i conselleres aquells nois 

i noies que es presentin el dia del sorteig, la data del qual es notificarà per correu a l’adreça de la butlleta. 

També pots fer arribar la teva candidatura a la Secció d'Educació (c. Centre, 26-30 1r pis) abans del dia 

7 de juny, trucant per telèfon al 93.379.00.50 (extensió 5479), o enviant-la emplenada per correu 

electrònic a consellinfancia@elprat.cat 

AJUDA'NS A MILLORAR LA CIUTAT 

   

 

Nom i cognoms        

Gènere (nena/nen/no binari)_______________________ Edat   _____________ 

Nom i cognoms (pare/mare o tutor/a legal)  DNI     

Correu electrònic (del pare/mare o tutor/a legal)       

Telèfon (de casa o del pare/mare o tutor/a legal)__ ________________________ 

Adreça_________________________________ Escola_________________________Curs_______   

 

El Prat de Llobregat, de de  

Signatura del pare/mare o tutor/a legal 
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