CONSELL DE NOIS I NOIES DE L’HOSPITALET
PROJECTES PER AL CURS 2018-2019
______________________________________________________

-

El Consell de Nois i Noies de L’Hospitalet continuarà aquest curs
2018-2019 donant veu als infants i adolescents de la ciutat i
propiciarà la seva intervenció a partir del desenvolupament de
projectes concrets, tot creant xarxa amb els serveis i equipaments
municipals, així com altres entitats i iniciatives ciutadanes.

-

D’aquesta manera el Consell de Nois i Noies promourà la pràctica dels
valors del civisme i la democràcia participativa, i contribuirà a la
formació de ciutadans crítics, responsables i implicats en la
vida comunitària.

-

El Consell de Nois i Noies continuarà treballant en l’apropament i
vinculació amb l’Àgora com espai de trobada i participació d’ infants
i nois i noies de la ciutat preocupats per difondre els Drets dels
Infants, formant part del Consell Nacional d’Infants i
Adolescents de Catalunya i participant activament en els projectes
de la Red Estatal de Consejos de Participación Infantil y
Adolescente.

-

El Consell de Nois i Noies continuarà col·laborant amb el grup de
recerca GREDI, del departament Mètodes d’Investigació i Diagnòstic
en Educació de la Universitat de Barcelona, en projectes de recerca
sobre participació infantil i juvenil.

____________________________________________PRIMÀRIA
Dinamitzadora: Susagna Escardíbul
Projectes i/o línies de treball:
1. Projecte principal o ‘Encàrrec’: LA SÍNDICA ENS ESCOLTA!
-

Partener: Síndica Municipal de Greuges.

-

Intervencions:
·Conèixer i difondre les funcions de la Síndica Municipal de
Greuges.
·Conèixer i difondre com i perquè ens hi podem adreçar.

·Traspassar-li les principals preocupacions dels infants respecte de la
ciutat.
Aquest projecte culminarà en una acció concreta i tangible
que s’acordarà amb la Síndica.
2. Dinamització de la BÚSTIA DEL CONSELL DE NOIS I NOIES:
diàleg amb les regidories de districte.
-Partener: Regidories de Districte.
-Intervencions:
·Sessió de treball amb la Regidoria de cada districte sobre el
contingut de les paperetes recollides a la Bústia del Consell de Nois i
Noies.
·Retorn a les escoles del contingut d’aquest diàleg.
Aquesta actuació forma part de l’activitat ordinària del CNiN.
Entre d’altres, els consellers i conselleres s’interessaran (suposem!)
per l’estat de les obres a la zona de joc del carrer Primavera.
3. COL·LABORACIÓ EN LA CAMPANYA ‘SER CÍVIC ÉS GUAI’.
-

Partener: Àrea Seguretat, Convivència i Civisme

-

Intervencions:
·Conèixer, a través d’una sessió de formació, els instruments i
funcionament de la campanya ‘Ser Cívic és guai’.
·Donar suport als Agents Cívics en els Tallers de Civisme que
realitzen a les escoles.
·Ajudar l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme en la recerca
de ‘bones pràctiques’ que realitzen les escoles de L’Hospitalet en
la promoció d’actituds cíviques.

Es tracta d’una col·laboració en un projecte extern al CNiN.

_________________________________________SECUNDÀRIA

1.-GRUP D’ESPAI PÚBLIC, MEDI AMBIENT I CONEIXEMENT DE LA
CIUTAT.
Dinamitzador: Roger Riera
Partener ajuntament:
-

Àrea de Cultura

Objectius:
L’objectiu és que el Grup de Via Pública, Medi Ambient i Coneixement de la
Ciutat del Consell de Nois i Noies creï una ruta d’amagatalls o catxés del joc
Geocaching a L’Hospitalet que doni a conèixer i posi en valor els espais
emblemàtics dels adolescents de la ciutat.
Després d’haver treballat el curs passat en els barris de Bellvitge i el Gornal,
aquest curs l’actuació se centrarà als barris del Centre, Sant Feliu i Sant
Josep, i es preveu en dos cursos més tenir feta tota la ciutat.
Els catxés podran després ser usats com a eina de descoberta de la ciutat
per a diferents col·lectius (esplais, escoles, etc.).

2.-GRUP D’ÚS DEL TEMPS LLIURE.
Dinamitzador: Víctor Gómez
Parteners ajuntament:
-

Torre Barrina,
L’Hospitalet.

Centre

Municipal

de

Creació

Multimèdia

de

Servei de Joventut.

Objectius:
L’objectiu és el disseny de contingut, producció i emissió d’un programa
mensual de ràdio per part dels consellers i conselleres del Grup d’Ús del
Temps LLiure entorn de temes d’interès per als nois i noies.
amb protagonisme dels nois i noies.

El programa comptarà amb un espai dedicat als centres educatius de
Secundària de la ciutat i un altre als grups de joves de la ciutat.

3.- GRUP MITJANS DE COMUNICACIÓ: DESMUNTATÒPICS.
Dinamitzadora: Montse Torres
ElParlante (Alfredo)
Partener ajuntament:
-

Torre Barrina,
L'Hospitalet.

Centre

Municipal

de

Creació

Multimèdia

-

Serveis municipals i entitats ciutadanes de l’àmbit temàtic del
video.

de

Objectius:
- Elaboració d’un video Desmuntatòpics sobre un tema escollit pels nois i
noies.
- Dinamitzar la implicació dels centres en el procés.
- Com ja es va fer el curs passat, el Grup de Mitjans de Comunicació del
Consell de Nois i Noies dedicarà el primer trimestre a dinamitzar la
implicació dels centres mitjançant un procés que implicarà la visió de videos
anteriorment produïts i l’elecció del ‘tòpic’ a tractar pels propis nois i noies.

