Experiències
Títol
Educació per a la democràcia. Els plens infantils

Imatge
Dades del centre
Nom del centre: Escola Montserrat
Localitat: Sarrià de Ter
Breu resum de l’experiència
L'activitat s'inicia amb la intervenció
de l'alcalde per donar a conèixer la
formació de l'ajuntament i les
tasques que han de portar a terme.
A partir d'aquest moment els nens en
sessions de tutoria voten regidors, els mateixos que hi ha al municipi i l'alcalde,
proposen diferents temes a debatre en el ple que siguin tant d'interès d'ells com
del municipi, preparen i debaten els temes sorgits i finalment se celebra el ple
infantil a la sala de plens de l'ajuntament ocupant els mateixos llocs que l'alcalde
i regidors. Enguany la proposta més votada es portarà a terme.

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Centre

Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats
Formació de persones adultes
Currículum

Entorn
Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
 Llenguatge i comunicació: oral, escrit i audiovisual.
 Medi natural, social i cultural.

Capacitats/competències
 Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
 Competències metodológiques:Tractament de la informació i competència digital,
Competència d'apendre a apendre.
 Competència d'autonomia i iniciativa personal.
 Competència social i ciutadana.

Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
2011-2012
Objectius
 Entendre la composició i organització política de l'ajuntament del seu municipi.
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Experiències
 Conèixer les tasques que l'ajuntament ha de dur a terme partint de les necessitats
dels seus habitans i entorn.
 Entendre el concepte de democràcia.
 Valorar el sistema electoral com a fonament de la democràcia.
 Treballar el concepte d'elecció en els diferents àmbits.
 Adquisició d'habilitats per viure en societat i exercir la ciutadania democràtica.
 Ajudar a generar valors com la cooperació, la solidaritat, el compromís i la
participació.
Desenvolupament de l’experiència
1.

Presentació per part de l'alcalde.

2.

Breu campanya electoral.

3.

Votació de regidors i alcalde.

4.

Proposta de temes.

5.

Debat i preparació del ple.

6.

Celebració del ple infantil.

7.

Recepció posterior de l'acta i lectura i anàlisi final.

Temporització
Tercer trimestre
Recursos humans i materials
Alumnes i mestres de Cicle superior
Alcalde i regidora d'ensenyament
Ajuntament
Documentació complementària
Llibre dels alumnes de medi natural social i cultural
Video per veure el desenvolupament d'un ple.
Pàgina web de l'ajuntament.

Autoria
Coordinació: Cap d'estudis
Professorat implicat: Mestres cicle superior
Adreça electrònica de contacte: b7003756@xtec.cat
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