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UNICEF promou els drets i el benestar de tots els nens i nenes en tot el que fem. Al costat 
dels nostres aliats, treballem en 190 països i territoris per transformar aquest compromís 
en accions pràctiques, centrant especialment els nostres esforços a arribar als infants més 
vulnerables i exclosos, beneficiant a tots els infants.

Des del Comitè Espanyol d’UNICEF treballem per donar a conèixer els drets dels infants 
i vetllar pel seu seguiment, incloent el treball amb totes aquelles persones i entitats que 
influeixen directament sobre el benestar dels nens i nenes que viuen al nostre país.

El PROGRAMA ELECTORAL DE LA INFÀNCIA: VOTA PER MI, és una iniciativa del Pro-
grama Ciutats Amigues de la Infància (CAI) que pretén aprofitar un any marcat per 
nombroses cites electorals per, a través d’una acció protagonitzada per nens i nenes, 
cridar l’atenció sobre el dret a la participació de la infància i sobre el necessari Pacte 
d’Estat per la Infància.

Aquest any electoral ens ofereix una oportunitat única per demostrar que encara que 
els nens, nenes i adolescents no tenen dret a vot, sí que tenen dret a participar, i a més 
tenen opinions i propostes útils al voltant dels temes que més els afecten, i hem d’exigir 
que aquestes siguin tingudes en compte pel conjunt de la societat.

El PROGRAMA ELECTORAL DE LA INFÀNCIA: VOTA PER MI, pretén cridar l’atenció dels 
electors i recordar que ja que els menors d’edat no poden votar, necessiten que els elec-
tors els representin, tenint en compte els seus interessos i demandes a l’hora de decidir i 
emetre el seu vot.

El resultat de la dinàmica, -un conjunt de propostes elaborades pels nens i nenes pre-
sentades en forma de programa electoral que seran difoses en diferents accions-, contri-
buirà així mateix a donar visibilitat a la infància en un període, l’electoral, on sovint els 
nens, nenes i adolescents són obviats.

Aquesta dinàmica està plantejada per ser realitzada de forma col·lectiva pels Consells Lo-
cals d’Infància i Adolescència (CLIA) de les Ciutats Amigues de la Infància que participen 
al Parlament Infantil Online d’UNICEF durant els mesos de febrer, març i abril de 2015.

MOLT IMPORTANT:

Les accions de visibilitat que aquí es plantegen estaran protagonitzades pels nens, 
nenes i adolescents i es duran a terme amb l’objectiu de difondre les seves idees i 
propostes. En cap cas s’han d’utilitzar aquestes accions amb fins partidistes o electo-
ralistes, cosa que aniria radicalment en contra dels propòsits del programa CAI.

PRESENTACIÓ



INTRODUCCIÓ
La participació infantil és un procés en el qual els nens, nenes i adolescents 
aborden amb altres persones del seu entorn temes que afecten les seves condi-
cions de vida individuals i col·lectives. Els participants interactuen respectant la 
dignitat dels altres, amb la intenció d’assolir objectius compartits. Al llarg del 
procés els nens, nenes i adolescents experimenten que estan desenvolupant un 
paper útil en el si de la seva comunitat.

A l’hora d’impulsar la participació infantil en l’entorn més proper al nen, nena 
o adolescent, és a dir el municipi, hem de fomentar processos participatius que 
garanteixin la igualtat dels seus drets, a partir de la promoció com a persones 
capaces de respectar la diferència,  la diversitat i les possibilitats dels altres, en 
un context democràtic.

La participació infantil està recollida en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, 
(CDI). La CDI recull en el seu article 12 el dret del nen i la nena a expressar la 
seva opinió en tots els assumptes que els afectin i  que es tingui en compte. Tam-
bé fan referència a aquest dret els articles 13 (dret a la llibertat d’expressió), 15 
(dret a la llibertat d’associació) i 17 (dret a l’accés a la informació adequada).

La Convenció sobre els Drets de l’Infant ha transformat la manera en què es 
considera i es tracta a la infància a tot el món, passant a reconèixer al nen i la 
nena com a subjecte de drets.
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OBJECTIUS DE LA DINÀMICA

Facilitar les eines necessàries perquè els nens, nenes i adolescents puguin 
elaborar un programa electoral propi que reculli les seves propostes al 
voltant dels següents temes:

1. Crisi i Família
2. Sistema Educatiu
3. Tecnologia
4. Integració i Discapacitat
5. Oci i Temps Lliure
6. Medi Ambient
7. Violència entre iguals
8. Participació

(Aquests temes responen a la selecció feta pels propis nens i nenes en les 
diferents sessions del Parlament Infantil online i en les Trobades Estatals 
de Consells de Participació Infantil i Adolescent).

Apropar la política als nens i nenes, ajudant-los a entendre conceptes 
generals relacionats amb la democràcia i el significat d’unes eleccions.

Recordar als adults que els menors d’edat no poden votar però tenen 
idees i ganes de participar per millorar la societat.

Incidir en la política, fent que partits polítics i electors pensin en la infàn-
cia a l’hora de governar o elegir els seus governants.
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ESTRUCTURA I DURADA 
La dinàmica completa es compon de 3 fases o sessions de treball distribuïdes 
de la següent manera:
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(Els temps de les activitats són aproximats i poden variar)

Introducció       5 min.

1  ¿Les eleccions són cosa dels nens i nenes?   20 min.
      (Què són i per què m’afecten les eleccions)  

2  El nostre programa electoral   90 min.

SESSIÓ 1: El programa electoral de la infància
Aquesta fase haurà de ser realitzada per cada CLIA abans del 27 de març de 2015

Dijous 9 d’abril de 2015 
de 17:00 a 19: 00h.

Sessió del Parlament Online

SESSIÓ 2: Parlament Infantil Online d’UNICEF

Introducció       5 min.

1  Que ho sàpiga tothom(cartell)  60 min.
 
2  Que ho sàpiga tothom (accions)  40 min.

SESSIÓ 3: Vota per mi
Aquesta fase es realitzarà abans del 8 de maig, inici oficial de la campanya 
electoral de les Eleccions Municipals 2015.
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Sessió 1 
Aquesta primera fase servirà per apropar la política als nens i nenes. És 
important que coneguin, de manera general, conceptes clau que els ajuda-
ran a entendre de quina manera els afecten unes eleccions en les que no 
poden votar, però no els han de ser alienes.

Quan siguin conscients de la importància del procés electoral, seran 
ells els que recullin les seves propostes per elaborar un programa 
electoral propi. 

Recordeu que per poder treballar de forma col·lectiva amb tots els CLIA i 
arribar entre tots a un únic i consensuat Programa Electoral dels Infants, 
aquesta primera fase l’haureu de fer abans del 27 març 2015.

El programa electoral de la infància
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1 ¿LES ELECCIONS SÓN 
COSA DELS NENS I NENES?

Materials:

      Targetes impreses i retallades de l’Annex 1

Desenvolupament de la dinàmica

Asseiem a tots els participants en cercle, en una aula còmoda.

Repartim aleatòriament les targetes de l’Annex 1 i anem donant la paraula als 
portadors de les targetes en el següent ordre:

1. Democràcia
2. Dret a vot
3. Majoria simple i majoria absoluta
4. Partits polítics
5. Programa electoral
6. Eleccions municipals
7. Eleccions autonòmiques
8. Eleccions generals
9. Eleccions europees
10. Campanya electoral

Una vegada que cada targeta s’hagi llegit, el dinamitzador/a podrà fer les apre-
ciacions oportunes, per centrar-se en la realitat dels participants. L’objectiu és que 
entenguin que el què succeeix  en unes eleccions també els afecta.

Tenint en compte que tots els Consells de Participació Infantil i Adolescent a 
què es dirigeix aquesta activitat pertanyen al programa Ciutats Amigues de 
la Infància, incidirem en la importància de la política local i el paper que hi 
poden tenir els nens, nenes i adolescents.
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Dedicarem uns minuts a reflexionar i debatre sobre els següents aspectes:

 Sabeu qui és l’alcalde o alcaldessa del nostre municipi?
 A quin partit polític pertany?

 Què han fet mentre han governat que us hagi agradat?

 I què han fet que no us hagi agradat?

 Què podrien haver fet per a vosaltres i no han fet?

 Sabeu quins altres partits hi ha al nostre municipi?

 Creieu que uns i altres pensen en els vostres interessos a l’hora de presentar 
els seus programes electorals, o quan governen?

I si fem el nostre propi programa electoral i ho fem 
arribar als partits, als ciutadans i als mitjans de 
comunicació perquè pensin en nosaltres?
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2 EL NOSTRE 
PROGRAMA ELECTORAL

Materials: 

Pissarres, folis, quaderns, ordinador o qualsevol suport on 
redactar i deixar escrites les nostres propostes sobre la base 
del model de l’Annex 2.

Desenvolupament de la dinàmica

El dinamitzador/a explicarà als participants quin és l’objectiu d’aquesta ses-
sió: redactar les propostes que vulguem incloure en el nostre programa electo-
ral i que després seran debatudes i completades amb les que hagin fet els nens 
i nenes d’altres municipis, per entre tots arribar a un únic document que sigui 
El programa electoral de la Infància.

En funció del nombre i edats dels participants, així com dels seus interessos 
personals, s’organitzaran grups al voltant dels 8 temes sobre els quals presen-
tarem propostes:

1. Crisi i Família
2. Sistema Educatiu
3. Tecnologia
4. Integració i Discapacitat
5. Oci i Temps Lliure
6. Medi Ambient
7. Violència entre iguals
8. Participació
 

Demanarem als participants de cada grup que debatin entre ells, per grups, i 
anotin totes les propostes que vulguin per a cada tema. No hi ha nombre mínim 
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ni màxim de propostes, però és important que aquestes propostes representin a 
tots i totes en la mesura del possible.

Recorda que un programa electoral recull propostes i no queixes. Es tracta 
d’aportar mesures o solucions que portaríem a terme si estiguéssim governant.

En cas que els nens i nenes d’un mateix grup no es posin d’acord a l’hora d’incloure 
o no una proposta concreta, votaran i si la proposta és acceptada per majoria 
simple, aquesta serà inclosa.

Si algun participant vol afegir propostes que no estiguin emmarcades en aquests 
temes, podrà fer-igualment afegint un nou tema.

Una vegada que tots els grups hagin redactat les seves idees, es triarà un porta-
veu per cada grup.

Asseurem a tots els participants a terra i els portaveus de cada grup es posaran 
drets davant del grup. 

El grup del primer tema començarà llegint les seves propostes. Estem tots d’acord 
a incloure aquestes propostes en el nostre programa electoral? Votarem a mà 
alçada i si hi ha majoria simple ho donarem per aprovat.

El  grup del segon tema llegirà les seves idees. De la mateixa manera que en el 
cas anterior, es votaran per ser aprovades o s’eliminarà alguna proposta si és 
que no ha aconseguit la majoria simple del grup complet.

D’aquesta manera s’aniran llegint totes les propostes dels grups per arribar a un 
document final del CLIA que recollirà tot allò aprovat de cada tema.

És molt important que feu arribar el document final del vostre programa elec-
toral abans del 27 març 2015 a:
ciudadesamigas@unicef.es indicant en l’assumpte:
Programa electoral de la infància (nom del vostre municipi).

D’aquesta manera podrem recopilar tots els documents dels municipis par-
ticipants per preparar la sessió del parlament on arribarem a un Programa 
Electoral dels Infants comú i consensuat.
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Sessió 2
Sessió del Parlament Online: Dijous 9 d’ abril de 2015 

de 17:00 a 19:00h.

En aquesta Sessió del Parlament escoltarem i debatrem les propostes que 
cada CLIA hagi presentat per anar votant-les i generar un únic document 
que ens representi a tots i que sigui el Programa Electoral de la Infància.

Dedicarem una part de la sessió a proposar accions de difusió a nivell 
local i nacional que puguin a ajudar-nos a fer conèixer el nostre Pro-
grama Electoral.

Us hi esperem !!

Parlament Infantil Online d’UNICEF
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Sessió 3
A hores d’ara, ja tenim un Programa Electoral dels Infants  i ara l’important 
és que tothom el conegui.

Els objectius d’aquesta sessió són:

 Que els partits polítics que es presenten a les eleccions coneguin el nostre 
Programa Electoral i l’ incorporin al seu.

 Que els ciutadans i ciutadanes que van a votar pensin en nosaltres i 
emetin el seu vot tenint en compte els nostres interessos.

 Que el conjunt de la ciutadania sàpiga que encara que som nens i nenes 
tenim moltes idees i ganes de participar i millorar la societat.

 Que els mitjans de comunicació ens donin el protagonisme que mereixem 
i ens ajudin a difondre el nostre programa.

 Que tota la societat conegui i s’uneixi al Pacte d’Estat per la Infància (tro-
bareu formes de participar a www.enredate.org/yopidopacto i a www.
unicef.es/pactoinfancia)

I per això hem de pensar
i decidir com ho farem!!!

Vota per mi 
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1 QUE HO SÀPIGA 
TOTHOM (cartell)

Materials :

Cartolines, retoladors de colors, folis, cola...

Ordinador amb accés a internet.

Desenvolupament de la dinàmica

Asseiem a tots els participants en cercle, en una aula còmoda, a manera 
d’assemblea. El facilitador/a planteja:

Ara que tenim El Programa Electoral de la Infància,
què podem fer perquè tothom el conegui?

El facilitador/a escoltarà als participants i els anirà guiant a través de la se-
güent pregunta:

Què fan els partits polítics per donar a conèixer el seu programa? 
(cartells, fullets,  mítings, tertúlies, presència en mitjans de 

comunicació).

Més enllà del que decidim fer nosaltres, si hi ha una peça que no pot faltar a 
un partit polític que està en campanya, és la del cartell del partit, que sol tenir 
una imatge i un lema que defineix la nostra idea i demana el vot.

El nostre lema, el mateix que farem servir tots els CLIA serà: Vota Per Mi, però enca-
ra hem de dissenyar un cartell amb una imatge xula que ajudi a comunicar-ho.

(El facilitador/a pot incloure algunes imatges de cartells a través de la recerca 
a internet per inspirar).
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Organitzarem als participants per grups perquè puguin treballar el seu cartell: 
Utilitzant aquest mateix lema, els nens i nenes podran dissenyar el seu cartell de 
la forma i amb els materials que vulguin: dibuixos fets per ells, retalls de revistes 
i diaris, lletres, fotos ... El què vulguin per a dissenyar un o diversos cartells.

És molt important que feu arribar els vostres cartells (en foto o esca-
nejats) abans del 20 abril 2015 a: ciudadesamigas@unicef.es 
indicant en l’assumpte: Cartell del Programa Electoral de la Infància 
(nom del vostre municipi).

D’aquesta manera podrem recopilar tots els cartells per triar el que més 
ens representa a tots i a totes a través d’una enquesta online que es rea-
litzarà del 21 al 24 abril 2015.

QUE HO SAPIGA 
TOTHOM!
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2 QUE HO SÀPIGA 
TOTHOM (cartell)

Materials :

Els cartells i fullets impresos del Programa Electoral de la 
Infància seran lliurats per l’Organització de Ciutats Ami-
gues de la Infància als municipis que ho sol·licitin a través 
del correu electrònic: ciudadesamigas@unicef.es

Desenvolupament de la dinàmica

Explicarem als participants que des de la Secretaria del programa Ciutats 
Amigues de la Infància, ens enviaran cartells i programes impresos del 
Programa Electoral de la Infància, perquè puguem realitzar les nostres 
accions de difusió.

Però, què farem amb aquests cartells i fullets?

El facilitador/a recordarà que és important que se’ns ocorrin idees que siguin 
factibles. Hem de ser capaços de mesurar les nostres forces i realitzar accions 
que siguem capaços de començar i acabar amb èxit, per no frustrar-nos.

En funció de quants participants siguem i les idees que sorgeixin, podrem definir 
el nostre pla d’acció.

Proposarem als nens i nenes les següents possibles accions perquè siguin ells els 
que decideixin quins van a realitzar:

 Posar el nostre programa a les bústies del municipi.

 Convocatòria a mitjans de comunicació per a una roda de premsa on es 
presenti el programa.
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 Presentació del nostre Programa Electoral a les escoles perquè tots els nens 
i nenes el coneguin.

 Carta als grups polítics del nostre municipi amb el nostre programa i la pe-
tició del Pacte d’Estat per la Infància.

 Acció d’enganxada de cartells com a inici de campanya.

 Nota de premsa per enviar als mitjans de comunicació locals demanant-los 
que ens entrevistin i ens ajudin a difondre el nostre Programa Electoral.

 Recollida de firmes del Pacte d’Estat per la Infància entre els veïns i veïnes 
del municipi.

 
Una vegada que hàgim decidit quines accions portarem a terme, organitza-
rem grups de treball i establirem un calendari on detallarem les tasques que cal 
realitzar i decidirem qui seran els encarregats de dur-les a terme.
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1
Democràcia

 
La democràcia és una forma de govern en què els 
ciutadans, a través del vot, escullen als governants que 
els representaran per dirigir el país.

Les primeres eleccions democràtiques d’Espanya van 
ser el 1977.

Majoria simple i majoria absoluta
 
La majoria simple vol dir que en una votació es tria 
l’opció que més vots tingui. N’hi ha prou amb un vot 
de diferència.

La majoria absoluta és quan en una votació, on hi ha 
més de dues opcions, alguna de les opcions té més de 
la meitat dels vots totals.

Programa electoral
 
Un programa electoral és un document que recull les 
mesures i propostes que portarà a terme un partit 
polític en cas de ser triat per governar.

Eleccions autonòmiques
 
Les eleccions autonòmiques es celebren per triar l’equip 
de govern de la Comunitat Autònoma (president/a de 
la Comunitat, consellers/es...).

Normalment es celebren cada 4 anys i solen coincidir 
amb les eleccions municipals.

El 24 maig 2015 hi ha eleccions autonòmiques a 
Espanya tot i que a Galícia, País Basc, Andalusia i 
Catalunya les celebren en dates diferents.

Eleccions europees
 
Les eleccions europees es celebren per elegir els Dipu-
tats/es del Parlament Europeu, la institució parlamen-
tària de la Unió Europea.

Se celebren cada cinc anys. La últimes van ser en 2014.

Dret a vot
 
De moment a Espanya, i en gairebé tots els països del 
món, per votar en unes eleccions cal ser major d’edat.

A Europa, només a Àustria i Xipre els nois i noies de 
16 anys ja tenen dret a vot.

Partits polítics
 
Un partit polític és un grup organitzat de persones que 
comparteixen idees similars sobre com ha de governar 
un municipi, una comunitat o un país.

PP, PSOE, Esquerra Unida, UpyD i Podemos són 
actualment els partits nacionals més importants. També 
hi ha partits locals.

Eleccions municipals
 
Les eleccions municipals es celebren per triar l’equip 
de govern local (alcalde/ssa, regidors...).

Normalment es celebren cada 4 anys i solen coincidir 
amb les eleccions autonòmiques.

El 24 maig 2015 hi ha eleccions municipals a Espanya.

Eleccions generals
 
Les eleccions generals es celebren per triar l’equip 
de govern del país (president/a, ministres, diputats, 
senadors...).

Normalment es celebren cada 4 anys.

A la fi de 2015 hi haurà eleccions generals a Espanya.

Campanya electoral
 
La campanya electoral es tracta de les accions que 
els partits polítics fan per donar a conèixer les seves 
propostes i aconseguir el major nombre de vots per 
poder governar.

Oficialment comença 21 dies abans de les eleccions.



Els nens, nenes i adolescents del Consell Local d’Infància i Adolescència de:

presentem les següents propostes perquè s’incorporin al Programa Electoral dels Nens 
si són aprovades per la resta de Consells.

En matèria de Crisi i Família:

En matèria del Sistema Educatiu:

En matèria de Tecnologia:

En matèria d’ Integració i Discapacitat:

(Es tracta només d’un suggeriment d’estructura. El document real serà tot l’ extens 
que es requereixi per acollir totes les propostes)

A
N

N
E

X
 2

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



A
N

N
E

X
 2

 
En matèria d’ Oci i TempsLliure: 

En matèria de Medi Ambient:

En matèria de Violència entre Iguals:

En matèria de Participació:

Sigant, a                                            a         de                                  de 2015 
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UNICEF Comitè Espanyol proposa a nens, nenes i ado-
lescents i a tota la societat que us uniu a aquest gran 
Pacte d’Estat per a  la Infància. Com?

1. Comparteix aquest document
Pots imprimir-lo, portar-lo a classe i al teu grup d’activitats 
extraescolars: esport, música, teatre, dansa, anglès, etc. 
Fes que els teus amics i amigues ho llegeixin i comprova 
què opinen: hi estan d’ acord?, se’lsocorren més idees?, 
es volen unir al pacte?

2. Signa un document d’adhesió al pacte
Pots descarregar-te la plantilla a la web d’Enrédate i a la web 
del Parlament Online. O millor encara, entre tota la classe 
feu el votre propi pòster, plasmant el contingut d’aquest fu-
llet i signant el compromís al final.

3. YoPidoPacto a les xarxes socials
Demostreu el vostre suport a totes les xarxes que utilitzeu 
per comunicar-vos amb els vostres amics i amigues i al-
tres persones de la vostra edat. Trobareu perfils, pàgines 
i hashtag sota el títol YoPidoPacto en els perfils d’UNICEF 
de les principals xarxes socials.

Més informació a: www.enredate.es
parlamentoinfantil.ciudadesamigasdelainfancia.org
o escriu-nos a pactoinfancia@unicef.es

DeL vostre beNestar, DepeN el Nostre futur

Pacte per a La InfaNcia


