
                                                                                                       

  

 

EL MEU AJUNTAMENT   

 

 
 
Adreçat a: Alumnes de 3r o 4t d’Educació Primària de les escoles 
 
 
Descripció de l’activitat 

 
 
El meu Ajuntament és una activitat emmarcada en el programa Abrera Educa dintre del 
bloc d’activitats per a les escoles del municipi. L’organitza la Regidoria d’Ensenyament 
amb la col·laboració de l’Alcaldia, entre els mesos de novembre i febrer.  
 
Té com a finalitat donar a conèixer, als alumnes, l’Ajuntament i la seva organització. 
 
Es realitza en dues fases. La primera fase té lloc a l’aula de l’escola, on la tècnica 
d’educació municipal fa una introducció teòrica de l’Administració pública i de 
l’Ajuntament i la seva organització. I dues dinàmiques pràctiques en grup. Una d’elles 
té com a nom Vull ser alcalde o regidor per fer un servei al meu poble i és un simulacre 
d’eleccions municipals en què els alumnes en grups elaboren propostes per al municipi 
i les presenten a l’aula per ser escollits alcalde o regidors. La segona fase té lloc a 
l’Ajuntament i consisteix en una visita guiada per l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana), 
la Sala de Juntes de Govern Local i la Sala de Plens, i una entrevista amb l’alcaldessa 
i la regidora d’Ensenyament. En aquesta els alumnes fan preguntes per conèixer més 
Abrera, l’Ajuntament i les funcions dels seus representants. A més, expliquen les 
propostes que en grups han elaborat i presentat a l’aula per ser escollits alcalde o 
regidors d’entre els seus companys.  
 
 
Objectius 

 
 
� Conèixer i comprendre l’organització d’un Ajuntament, les seves funcions i la seva 

contribució al funcionament de la societat.  
 
�  Comprendre l’entorn en què viuen i que prenguin consciència de la seva 

pertinença a un municipi, del ser ciutadà, i de la importància de la participació 
personal en les responsabilitats col·lectives. 

 
� Fomentar una actitud democràtica, de respecte i de solidaritat.  
 
� Afavorir la participació ciutadana donant també als alumnes l’oportunitat de dir la 

seva. 
 
� Complementar, des de la vessant pràctica, els continguts treballats a l’aula i 

establerts en el currículum per l’àrea de coneixement del medi, contribuint així a 
una millor comprensió i al desenvolupament d’una de les competències bàsiques, 
la competència social i ciutadana.  
 

 


