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Consell de la Infància i l’Adolescència de l'Institut Mallorquí d'Afers
Socials (IMAS)
Què és?
El Consell de la Infància i l'Adolescència és un fòrum de participació infantil.
Els consellers i les conselleres que el formau sou els representants de tots els nins i les nines que
es troben en acolliment residencial i/o familiar, la protecció dels quals és responsabilitat de
l'IMAS.
A les reunions del Consell de la Infància i l’Adolescència, tots els infants parlareu de temes que
us poden afectar tant a nivell individual com de grup, així com també dels temes que us
preocupen.
Els representants infantils podeu expressar les opinions i les idees sobre les polítiques d’infància
i els programes del Servei de Menors i Família.

L' Organització i funcionament
Formen el Consell els consellers i les conselleres, la Presidència i la Secretaria.
La Presidència i la Secretaria:
Són les encarregades de convocar les reunions, proposar l'ordre del dia, vetlar perquè tothom
participi en elsdebats, impulsar els acords i recollir les propostes, els informes i els acords.

Les conselleres i els consellers
Estau organitzats en dues seccions:
Secció 1a, integrada per infants d´entre 6 i 12 anys.
Secció 2a, integrada per infants d´entre 13 i 18 anys.
Us ha nomenat la presidenta de l´IMAS el 20 de novembre, Dia de la Infància.

El Consell es reuneix en ple(tots els membres junts) el mes de juny i el mes de setembre.
Les seccions es reuneixen cada dos mesos.

Preparació de les sessions:
1. L´IMAS enviarà un correu electrònic per proposar que envieu els assumptes que considereu
que s’han de tractar en la reunió. Us recomanam que el conseller i la consellera
representant del un centre tracti els punts en assemblea en el seu centre per tal que tots els
companys i les companyes puguin fer aportacions. La col·laboració de
l´equip educatiu en aquest apartat és essencial.
2. Els consellers i les conselleres podeu enviar per correu electrònic les propostes dels temes
que es poden tractar en les sessions
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3. Amb una antelació mínima de deu dies abans de la sessió, us enviarem per correu l’ordre del
dia de l’assemblea o del ple.
4. També rebreu una convocatòria per assistir a la reunió, amb una antelació mínima de set díes
per saber on heu d'anar i l' horari de la reunió.
5. Una vegada convocats tots els membres, i amb una antelació mínima de dos dies abans de la
sessió, podeu enviar la documentació que pensau que és necessària per tractar els
assumptes inclosos a l´ordre del dia.

Recordau que tot això ho heu d´enviar a l'adreça electrònica del Consell:
conselldelainfancia@imas.conselldemallorca.net

Quines són les teves funcions?
Les funcions principals són:
Preparar amb la resta de companys tots els temes, les idees i les propostes que es volen treballar
a les reunions del Consell de la Infància i l’Adolescència.
Assistir a les reunions.
Participar en els debats, donar idees, fer propostes.
Informar els altres del que s’ha dit i treballat a la reunió del Consell.

Conclusions i decisions del Consell de la Infància i l'Adolescència
Les conclusions a les quals s´arriben poden adoptar tres formes:
a) Propostes. Es refereixen al funcionament del Servei de Menors o a assumptes d'altres
institucions públiques o privades, però que els poden afectar.
b) Informes. Recullen el parer del Consell en relació amb consultes que els han fet el Servei de
Menors o altres persones o institucions, públiques o privades.
c) Acords. Qualsevol altra qüestió diferent a les compreses en els dos apartats anterior.

Què passarà amb aquestes conclusions i decisions? Se´n donarà trasllat al Servei de Menors,
però també podreu proposar si voleu que alguna proposta, informe o acord del Consell es facin
públics i quins no i, per votació, la majoria decidirà.

Per què és important el Consell de la Infància i l´Adolescència?
Perquè és una manera de fer efectiu el dret de participació, perquè els infants i els joves puguin
fer arribar les seves opinions, idees i propostes de millora.
Perquè és un espai on s´escolten les opinions i les idees de tothom i on es treballa de manera
col·laborativa per trobar solucions adequades per superar les dificultats.
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