
Viure a Canet o
anar a una
escola del

poble
 

Voler representar
els teus

companys/es i al
conjunt d'infants

del poble

Tenir idees i
ganes de

participar

Tenir
autorització de
la teva mare,
pare o tutor

No cal saber res
especial per a ser

conseller/a, ni
tenir unes
habilitats
concretes

 

Participa en el consell d'infants de

canet de mar



Hola!
 

Som la Blanca i la Rosabel. T'escrivim perquè en breu es posarà en marxa el Consell d'Infants de
Canet de Mar, format per nenes i nens de 5è i 6è de totes les escoles del poble i infants que vagin

a l’escola fora de Canet.
 

El Consell d’Infants és un nou espai de participació de Canet de Mar perquè els nens i les nenes
pugueu col·laborar en la millora del poble a través de les vostres idees, opinions i propostes. Al

Consell descobriràs moltes coses de Canet, coneixeràs d’altres nenes i nens i faràs que les idees i
els drets dels infants es tinguin en compte.

 

Primer, explica-ho a casa i si tots hi esteu d’acord, endavant!
 

Demana al teu pare o mare que llegeixi aquest codi amb el seu mòbil o aneu a

www.canetdemar.cat/conselldinfants poseu les teves dades personals i

indiqueu si et presentes com a representant de la teva aula d’una escola de

Canet o bé com a representant de poble, si vas a escola en un altre lloc. També

pots fer-ho en paper complimentant la butlleta que trobaràs a l’escola o a

l’Ajuntament i deixar-la a la urna del Consell d’Infants.

 

Presentació

Blanca Arbell
Alcaldessa de Canet de Mar

Rosabel Madrid
Regidora d'Educació 

Com em presento per ser
conseller o consellera

Recorda! Tens temps per apuntar-te fins
al dia 18 d'octubre!

 
Entre el 19 i el 28 d’octubre s’escolliran els i les

representants de cada aula dels centres educatius.
En cas de ser necessari, es farà un sorteig públic
entre els representants de poble, que s’anunciarà

properament.


