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COMISSIÓ D’ALUMNES DE SECUNDÀRIA 

DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
 

 
PROJECTE INICIAL 

 

L’any 1999 es crea el Consell Escolar Municipal i amb ell la Comissió 
d’Alumnes. L’objectiu era implicar els joves estudiants en projectes de ciutat 
que anessin més enllà de les activitats dels propis centres. El primer 

encàrrec que rep la comissió és organitzar la festa de Sant Tomàs d’Aquino, 
festa dels estudiants. L’organització seria conjunta per a tots els estudiants 

de la ciutat. Fins llavors els estudiants ja l’organitzaven però sense cap 
paraigua institucional i hi havia el perill que es perdés.  
 

Durant el curs 1999/2000 un tècnic d’Educació i un tècnic de Joventut 
convoquem i dinamitzem la Comissió d’Alumnes en les que hi ha 

representació de tots els centres de secundària d’Olot (7) amb l’objectiu 
d’organitzar la celebració. Inicialment a la Comissió hi participen joves 
delegats de classe i part d’ells, representants, com a Comissió d’Alumnes” al 

Ple del Consell Escolar Municipal. Des d’aquell any de fundació la Comissió 
ha treballat interrumpudament i ha anat ampliant la implicació i participació 

a la ciutat. 
 
Cada curs, la Comissió es comença a reunir a partir del mes d’octubre, cada 

dimecres de 16.00 a 17.30 i el lloc de trobada es rotatori, passant per tots 
els centres de secundària de la ciutat i darrerament també de Besalú (nou 

institut). En aquesta comissió hi participen unes 23 persones (de mitjana). 
 
La participació a la Comissió d’Alumnes és oberta des de 1r d’ESO fins a 2n 

de batxillerat i cicles formatius, es per aquest motiu que es donen casos en 
els que malgrat un any el jove sigui delegat i al següent no, pugui continuar 

essent membre de la comissió. Amb aquest sistema cada any la comissió es 
renova però no en la seva totalitat i s’aconsegueix un grau d’implicació molt 
alt. 

 
 

 
FESTA DELS ESTUDIANTS- SANT TOMÀS 

 
Cada any la comissió decideix si vol organitzar o no la celebració; és cert 

que cada any s’ha decidit que sí i ja en porten 17. Olot és de les poques 
ciutats de Catalunya, per no dir l’única, on es manté aquesta tradició. 

 
Durant la preparació es debat i es consensua absolutament tot, parteixen 
de zero, s’escull l’espai, l’horari, es  dissenyen les activitats, el concert, qui 

actua, quines tasques desenvoluparà cadascun dels membres durant la 
celebració.... Després en fan una valoració que es trasnmet cada any a la 

comissió de l’any següent. 
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Els joves també elaboren el pressupost que es posa sobre la taula de la 

regidoria d’educació i joventut. 
 

La intervenció directa en un grup de joves fa veure, clarament, les ganes de 
participar, de consensuar, de prendre decisions que tenen. La celebració del 
Sant Tomàs queda definida en el darrer divendres del mes de gener i aquí 

val a dir que el temps d’intervenció és força limitat però els resultats són 
espectaculars. 

 
 
 

JORNADA DE DELEGATS 

 
Fruit del procés de participació i ja des del primer any de la formació de la 

comissió, es decideix que la Comissió d’Alumnes no pot quedar només en 
l’organització d’una festivitat. A nivell tècnic es valora que es podia aprofitar 
aquesta finestra oberta als joves i que hi havia la possibilitat d’anar un xic 

més enllà. 
 

Fruit d’aquesta reflexió, la Comissió que en un principi tenia l’encàrrec 
exclusiu  d’organitzar una celebració (Comissió de Sant Tomàs) es planteja 
altres reptes. De la necessitat expressada pels propis joves neix la 

possibilitat de fer una jornada de delegats. En les dues primeres edicions es 
van posar sobre la taula temes de ciutat per discutir: seguretat, mobilitat, 

associacionisme, ... que es treballaven en 3 taules temàtiques conduides 
per persones representatives de la ciutat segons el tema tractat. La 
Comissió d’Alumnes organitzava la jornada on hi participaven tots els 

delegats i delegades dels centres de la ciutat.. Es solia organitzar durant el 
mes de maig. 

 
Ja a la tercera edició la Jornada de Delegats es va transformar, a petició 
dels propis alumnes, en una jornada encarada més a la formació dels 

delegats. Els joves es trobaven amb poca formació i limitats a l’hora de fer 
la tasca de representació dels seus grups classe. La Jornada de Delegats es 

va convertir en un lloc on aconseguir recursos per fer la tasca de 
representativitat davant del grup classe. 

 
A mida que han passat els anys, aquesta jornada ha sofert variacions per 
quedar definida tal i com és ara: 

 
 No tenia objecte organitzar una jornada de formació al maig ja que tots 

els recursos que rebien els delegats eren gairebé a final de curs i no 
podien exercir allò aprés si el curs següent no sortien escollits com a 
delegats. És per això que la jornada passa a realitzar-se abans de Sant 

Tomàs, just a mitjans de gener. 
 

 El dia de la jornada se’ls convoca a les 8.45 en un espai (Casal Marià) 
adequat per xerrades i conferències on membres de la Comissió 
presenten l’acte i els donen la documentació. Es convida a alguna 

persona reconeguda per a què faci una xerrada que els aporti 
perspectiva i els empoderi sobre la funció que realitzen al seu centre i 

per tant a la ciutat (conferència inaugural). L’Alcalde els dona la 
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benvinguda i membres de la comissió són els que duen el pes de les 

presentacions. Un cop acabada aquesta part, tothom es desplaça a 
l’edifici de l’IME (Institut Municipal d’Educació i Joventut) on s’esmorza i 

es distribueixen en diferents espais on es fan els tallers. 
 

 La Jornada de Delegats també és una manera d’agrair la tasca de 

representació que fan els delegats i de donar suport i dignificar aquesta 
figura en els respectius centres. 

 
 Els tallers formatius es divideixen en dos nivells, uns per a delegats de 

1r a 3r d’ESO i uns altres per a delegats de 4t d’ESO i “Postobligatòris” 

(Batxillerats i cicles). 
 

 Tot i variar els tallers, sempre la temàtica és triada pels alumnes de la 
Comissió, aquests solen ser, per exemple: 

 

De 1r a 3r d’ESO:  
- Com parlar en públic sense vergonya? 

- Les emocions com a motor 
- Com animar a participar? 

- Com aconseguir l’interès de qui t’escolta? 
 

De 4t d’ESO i POST 

- Saps de què pots ser capaç? 
- Com fer un debat. 

- Mediació i gestió de conflictes. 
- Com aconseguir l’interès de qui t’escolta? 

 

Com es pot veure, són tallers que els aporten eines i recursos ja no tant 
sols per fer la seva funció de representants sinó també i en bona part, com 

a creixement personal. La participació és de 140 delegats i delegades i, en 
algun cas, subdelegats/des. 
 

 
 

ALTRES ACCIONS I ACTIVITATS 

 
Amb el pas dels anys la comissió està plenament consolidada i reconeguda. 
A banda dels dos projectes que s’organitzen, la comissió reflexiona i du a 

terme altres accions puntuals.  De vegades per interès propi de la comissió i 
d’altres a proposta de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut o dels tècnics 

que coordinen i dinamitzen la Comissió. 
 
Algun exemple: 

 
 En el seu moment, es va debatre molt sobre el Pla de Bologna 

 
 La reflexió i propostes dels joves sobre el projecte de Ciutat Educadora, 

en aquest sentit, varen elaborar una carta consensuada amb totes les 

aules de secundària de tots els centres educatius una carta a mode 
d’aportar la visió dels joves respecte a Olot en el marc de ciutat 

educadora. “Carta dels joves a la Ciutat” 
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 També des de la comissió s’ha fet l’elecció i un reconeixement a una de 

les activitats que consideren que respon a tots els objectius de Ciutat 
Educadora, fent una carta d’agraiment a l’entitat organitzadora de 

l’activitat. 
 

 Participen activament en aspectes organitzatius del Pressupost 

Participatiu de joventut, sobretot en l’organització de l’Assemblea dels 
Pressupostos. 

 
 Són un altaveu que fan saber als alumnes dels centres de les iniciatives 

en polítiques de joventut. 

 
 Recullen demandes i necessitats dels joves des dels centres educatius de 

secundària. 
 

 Els seus representants, expliquen a les reunions plenàries del Consell 

Escolar Municipal allò que han fet com a Comissió d’Alumnes. 
 

 També es posen sobre la taula i es discuteixen temes que són candents 
a la ciutat (Correbous sí o no? Model del nou Firal, ...) 

 
 


