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FiTxA De ReCuRsOs PaRTiCiPaTiuS

      NOM:

    ENTITAT: 

 OBJECTIUS: 

DESCRIPCIÓ

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

Com convoquem la mani a l’institut

Explicar els passos que cal seguir per convocar els nostres companys a una 
mani

AJEC. Associació de Joves Estudiants de Catalunya

Primer hem de recollir la informació sobre l’objecte de la convocatòria. 

En aquest sentit cal que ens informem bé a través dels recursos que tenim 

( en primer lloc, els companys dels diferents sindicats d’estudiants.

Després hem de convocar als delegats i les delegades de curs i de classe 

per informar-los i decidir conjuntament si tots els alumnes del centre ens 

sumem a la convocatòria. És imprescindible que  hi hagi acord a la junta o 

al consell de delegats del centre.

Hem de garantir que els delegats i les  delegades comunicaran a totes 

les  classes la  decisió  presa,  informant  àmpliament  de  la  posició  del 

consell de delegats, de l’objecte de la convocatòria, hora i lloc d’aquesta.

A la vegada, cal que els representants de l’alumnat ( delegats i delegades i 

consellers  i  conselleres  escolars) explicaran   la  decisió  presa  a  la 

direcció del centre mitjançant un escrit formal que justifiqui l’adhesió. 

L’equip directiu no podrà, aleshores, obstaculitzar el procés.

Un cop informades totes les parts, els alumnes de 3er i 4rt d’ESO hauran 

de portar una autorització dels pares/ mares / tutors, per poder participar 

a la manifestació abans de 48h d’aquesta.

* Segons la legislació actual, l’alumnat del 1er cicle de la ESO no gaudeix 

del dret a manifestació.  Aquest i altres són obstacles i restriccions 

importants a la participació segons l’AJEC.
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RECURSOS:

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

Podeu visitar la pàgina web de la nostra associació: 

  - www.ajec.net

o escriure’ns a:

   - ajec@ajec.net

http://www.ajec.net/
mailto:ajec@ajec.net

