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QUE ÉS EL BANC 
DE L’AMISTAT? 
El Projecte “El banc de l’Amistat” 

és una iniciativa que pretén 

fomentar la col·laboració entre 

iguals. Es tracta de col·locar dins 

de l’Escola un banc singular per 

a que l’alumnat l’identifiqui com un lloc d’ajuda.   Es a dir, si un infant es troba trist, sent solitud o té algun problema pot 

asseure al banc i així la resta de l'alumnat sabrà que aquest/a company/a necessita ajuda. És una manera d’incentivar 

las relacions cooperatives entre escolars i treballar aspectes relacionats amb la millora de la convivència dins del centre 

educatiu.     

 

 

QUE ÉS EL PLA MUNICIPAL SOBRE LA INFÀNCIA?  
 

És una iniciativa de la Corporació Local que respon al mandat d’optimitzar aquelles 

actuacions municipals que es dirigeixen a millorar la  qualitat de vida dels infants i dels 

i les joves, la promoció del seu desenvolupament evolutiu adequat i la participació i la 

seva integració progressiva en la societat com a ciutadania de ple dret. Ha de servir-

nos per establir i donar resposta a les necessitats, així com per definir els principis 

generals i específics que han d’inspirar els programes d’actuació amb infants, 

adolescents i les seves famílies.  

 

 
 

 

COM PARTICIPAR – Centres Escolar  

Els centres educatius de propietat municipal que estiguin interessat en 

formar part del projecte han de complir els següents requisits: 

• Inicialment  han d’aprovar-ho per Consell Escolar.  

• Nomenar un responsable del projecte  

• S’ha d’implementar una unitat didàctica sobre el projecte a cada 

aula que serà aplicat pels professionals del Pla Municipal de la 

Infància i Adolescència.  

• Han de proposar un lloc de col·locació del banc a les zones 

comunes de l’escola.     

 
 

 

 

 

SOL·LICITUDS: per temes organitzatius s’ha de sol·licitar la participació en el projecte.  Si el vostre centre està interessat 

en gaudir d’aquesta oportunitat ha de posar-se en contacte amb la Regidoria d’Educació mitjançant el correu electrònic 

educacio@eivissa.es o el telèfon 971 39 75 57.   

 

MÉS INFORMACIÓ I SOL·LICITUD 


