
¿QUÈ ÉS?  

És un òrgan de Participació Infantil que defensa i promulga els Drets de la Infància. Un 

lloc en el qual les xiquetes, els xiquets i adolescents són escoltats, expressen les seues 

opinions i idees i traslladen les seues propostes i demandes sobre aquelles qüestions i 

iniciatives que els afecten directament.  

¿QUI HO COMPON? 

Xiquets, xiquetes i adolescents, de 3º i 5º de Primària, i de 1º i 3º de l'ESO, que 

vulguen formar part i estiguen empadronats a Sant Joan d’Alacant.  

¿COM HO ANEM A FER?  

1.Si estudies 3º i 5º de Primària, 1º i 3º de l'ESO i estàs interessat/a, emplena 

aquesta sol·licitud per a formar part del Consell d'Infància i Adolescència.  

2. És molt important emplenar i presentar la sol·licitud juntament amb 

l'autorització de pares, mares o tutors/tutores legals per a participar. 

¡No oblides lliurar-la abans del 16 de desembre!

3.  El dia 18 de desembre realitzarem en el saló de plens de l'Ajuntament, el sorteig 

entre els candidats i candidates, i ja tindrem el nostre Consell.  

Ser conseller o consellera significa tenir moltes ganes de participar amb propostes, 

compartir opinions, i aprendre al costat d'altres xics i xiques de la teua edat. 

Els consellers i conselleres representen a xiquets, xiquetes i adolescents, davant els 

representants municipals de Sant Joan d’Alacant 

¿QUÈ ES FA EN EL CONSELL? 

¿ON M'INFORME? 

En el teu centre d'ensenyament, o en la Regidoria d'Infància, en la Casa del Rellotge, en 

el telèfon 966 012 882 o en el mail infancia@santjoandalacant.es  

PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS I CANDIDATES
Al CONSELL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE SANT JOAN D’ALACANT

Jo, En/ Na _________________________________________ amb DNI/NIE/PASSAPORT  

nº: ___________________ major d'edat, amb domicili en 

____________________________________________  com a representant legal del 

menor  ___________________________________________________________ amb DNI/

NIE/PASSAPORT  nº: ____________________ 

AUTORITZE al fet que forme part del procés de selecció dels i les participants del 

Consell de Participació infantil i adolescent de Sant Joan d’Alacant.  

AUTORITZE a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, mitjançant consentiment 

informat i exprés, a arreplegar, guardar i tractar les dades personals del menor 

ací referenciat.  

Sí ___ No ___ 

AUTORITZE a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant,  a gravar, fotografiar, 

reproduir, distribuir i publicar les imatges i vídeos gravats, amb l'objectiu de 

donar difusió de les activitats dutes a terme en aquest procés.  

Sí ___ No ___ 

CONSENTIMENT INFORMAT  

Mitjançant la signatura d'aquest document, el representant legal del participant, 

manifesta que coneix l'abast, objectius, necessitats de l'activitat a la qual fa 

referència aquest document. Aquesta participació es fa de forma lliure i 

voluntària. 

Perquè tot l'anterior conste signatura en  ____________________________________ , 

el ________ de ______________de 2019. 

Mare/Pare/Tutor(a)

Signatura

Mare/Pare/Tutor(a)

Signatura

¿QUAN ES REUNEIXEN ELS CONSELLERS I CONSELLERES? 

Ens reunirem els dissabtes a la vesprada una vegada al mes.  

¿QUANT TEMPS DURA SER CONSELLER O CONSELLERA? 

Dura dos anys, una vegada que passen aquests dos anys, es trien nous consellers i 

conselleres, encara que podràs seguir col·laborant i ajudant. 

¿QUÈ PASSA SI NO ISC TRIAT/TRIADA EN EL SORTEIG ? 

Si no sales triat o triada en el sorteig com a conseller o consellera, estaràs de suplent, i 

no passa gens, perquè farem moltes activitats on estaran més xiquets, xiquetes i 

adolescents, sempre podràs participar.  



CONSELL D’INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA

¡Pren la paraula !
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CANTIDAT/CANTIDATA AL CONSELL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
DE SANT JOAN D’ALACANT

CONSELL D’INFÀNCIA
I ADOLESCÈNCIA

Nom i Cognoms 

Data de naixement Centre d'Ensenyament 

Nom i cognoms de pare/mare/tutor(a) Telèfon contacte 

Nom i cognoms de pare/mare/tutor(a) Telèfon contacte 

Emplenar i presentar la sol·licitud juntament amb l'autorització de pares, 

mares o tutors legals per a participar. 

Pots lliurar-la en el teu centre d'ensenyament, o en la Regidoria d'Infància en 

la Casa del Rellotge.  

¡No oblides lliurar-la abans del 16 de desembre ! 

Regidoria d'Infància  

C/ Cervantes, nº 19 

03550 Sant Joan d'Alacant 

Tlf: 966 01 28 82 /infancia@santjoandalacant.es 


