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Al gener, l’alumnat que participa enguany al Consell
Municipal dels Infants visita l’Ajuntament
El Consell dels Infants de Mollet (CIM) està format per escolars de 6è de
primària dels centres educatius de la ciutat i serveix perquè coneguin de
prop el funcionament de l’Ajuntament. Durant el mes de gener, les classes
que participen enguany al CIM visitaran la Casa de la Vila.
La primera visita d’un grup de 6è de primària a l’Ajuntament ha estat aquest
dilluns al matí. Fins al dia 31 de gener, passaran per l’Ajuntament un total de 25
classes de 6è de totes les escoles de Mollet i un grup d’alumnes de Can Vila.
En total, 580 alumnes. Totes les visites es faran a les 10 del matí.
En aquestes visites, els alumnes estan acompanyats per l’alcalde o per
regidors de l’equip de govern, els quals els expliquen el funcionament bàsic de
l’Ajuntament i els ensenyen les instal·lacions més importants de la Casa de la
Vila, com ara la Sala de Plens.
Les visites formen part del treball previ que fan els alumnes i que culmina amb
la celebració del Ple del Consell Municipal dels Infants, previst per al mes de
març. Durant el mes de gener, les classes que formen part del CIM escolliran
els alumnes que seran els seus representants o regidors en el Ple dels Infants.
A principis de febrer, els regidors del CIM es reuniran amb l’alcalde, que els
traslladarà un encàrrec concret per treballar i presentar conclusions en el ple de
març.
El Consell Municipal dels Infants de Mollet és un òrgan de participació de
l’alumnat de la ciutat, a més de ser una eina pedagògica perquè els infants
aprenguin els processos democràtics i el funcionament dels ajuntaments.
Adjuntem fotografia de la primera visita d’alumnes, del Col·legi Lestonnac, que
s’ha produït aquest matí.
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