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PRESSUPOST PARTICIPATIU DELS INFANTS DE RUBÍ

Treball a cicle mitjà de primària

Perquè es proposa l’activitat?
El proper any 2020 els pressupostos participatius de Rubí destinaran 50.000 € al projecte que nens i
nenes de la ciutat decidiu. Des del mes de setembre de 2019 es treballarà amb la ciutadania més
jove a través d’actes públics i, sobretot, del Consell d’Infants i d’Adolescents. Però, des de les aules,
els nens i nenes de 3r i 4rt també podeu participar-hi!

El treball del projecte va sumant opinions i idees a cada pas. Les vostres, es posaran en comú amb
les dels nens i nenes més grans, i totes plegades donaran forma al projecte dels infants pels
pressupostos participatius.
La proposta que definiu s’ha de poder tirar endavant per part de l’Ajuntament, no pot dependre
d’altres institucions com la Generalitat, l’Estat ni d’una persona particular. Els diners que es destinin
al projecte han de ser considerats una inversió, és a dir, que no podria ser un servei o una donació.
Us animem a fer la vostra aportació a aquets projecte dels infants a la ciutat de Rubí!
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Què podeu fer des de les aules?
Us proposem que us poseu al paper de metges, imaginant que el vostre pacient és la ciutat de Rubí
que, com totes, segur que té parts malaltes o que es podrien millorar.
Es recomana que l’activitat es programi amb una durada d’1 hora i mitja; no obstant, els temps són
orientatius i el professorat pot adaptar-los a les seves necessitats o als interessos dels infants.
L’esquema de la unitat didàctica que us proposem, és el següent:
temps
orientatiu

activitat
Introducció

10’

- Projecció del vídeo que explica l’activitat
- Resolució de dubtes
Exploració mèdica

20’

grup classe

4 grups d’especialistes

- Ens posem en grups amb el material necessari
- Investiguem i debatem el tema que es proposa *
- Representem al termòmetre els graus de malaltia de Rubí, a la nostra
especialitat
Material: 1 termòmetre i 1 mapa de Rubí per cada grup d’especialistes
Exposició del diagnòstic

15’

- Cada grup d’especialistes expliquem el nostre diagnòstic al conjunt
- Debatem cada un dels diagnòstics *
- Els especialistes anotem les aportacions dels companys
Recepta de millora

35’

grup classe

4 grups d’especialistes

- Tornem a posar-nos amb els mateixos grups d’especialitat, amb el material
necessari
- Preparem la recepta per millorar Rubí
Material: 1 fitxa de recepta per grup

10’

Consensuem les receptes

grup classe

- Cada grup d’especialistes expliquem la nostra recepta
* La recerca i el debat es podrien estendre més o menys, temporalment, en funció del
pes que es vulgui donar a l’activitat i l’interès dels i les participants.

Un cop feta l’activitat, feu arribar el diagnòstic i la recepta escanejats a: info@urbanins.cat

