
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
15 D’OCTUBRE 2020



Qui ha participat?

Gerard, Jordi, Roc, Lluc, Aina, Mario, Víctor, Cloe



COM ESTEM?



Benvinguda 
al grup d’infants



Com hem viscut 
el confinament, 
l’estiu i l’inici 

de curs? 

● Com ens vam sentir durant el 
confinament?

● Què vam fer tantes hores a 
casa?

● Com vam estar amb la nostra 
família?

● Què vam fer durant l’estiu?
● Ens venia de gust començar 

l’escola? 
● Ens venia de gust 

retrobar-nos amb el grup, 
després dels mesos de feina 
virtual sobre el logotip?

Vam compartir amb el grup les 
experiències de cadascú...



 TENIM MOLTES GANES I IDEES PER COMENÇAR ALGUN PROJECTE!!!
    



    Què volem fer aquest curs?        PLUJA D’IDEES DEL GRUP
    

Idees del grup per a 
POSSIBLES PROJECTES de
l’Espai de participació

● Passos de vianants de colors
(a 150m d’escoles i instituts)

● Un parc de joc infantil 
adaptat a infants amb 
discapacitat

● Un mur per a fer-hi graffitis



    Què volem fer aquest curs?                PLUJA D’IDEES 
    

Suggeriments per a l’Ajuntament

● Millorar algunes voreres per a poder 
anar amb rodes (patinets, patins, 
cadires de rodes…)

● Recalcular els temps d’alguns semàfors 
per a peatons

● Fer un sistema de reciclatge de 
llaunes i ampolles retornables a canvi 
de cèntims com ja fan a moltes ciutats 
europees

A més, també han sortit algunes 
idees que no depenen de l’Espai de 
participació, però que creiem que 
millorarien la ciutat...



   ARA QUE JA TENIM LOGO...QUÈ VOLEM COMUNICAR?
    

OPCIÓ 1: projecte + comunicació
decidir un projecte, i explicar-lo 
a la ciutat

OPCIÓ 2: comunicació + projecte
demanar als infants de la ciutat 
quin projecte volen que fem, i 
després fer-lo

Els membres del grup preferim la 
OPCIÓ 2, així que demanarem als 
companys de classe quines 
necessitats tenen

● Ho farem anant per les classes a 
explicar la iniciativa

● Recollirem les propostes que surtin



    Què voldrien els altres infants de la ciutat?     
    

OPCIÓ 1: projecte + comunicació
decidir un projecte, i explicar-lo 
a la ciutat

OPCIÓ 2: comunicació + projecte
demanar als infants de la ciutat 
quin projecte volen que fem, i 
després fer-lo

Els membres del grup 
preferim la OPCIÓ 2, així 
que demanarem a la resta 
d’inafants quines 
necessitats i idees tenen!



 Com sabrem què voldrien la resta d’infants?
    

● Posant diverses bústies de 
suggeriments a l’escola

● Posant informació al suro de l’escola

● Parlar amb el professorat

● Proporcionar als alumnes una fitxa de 
proposta

● Explicant a les classes que volem 
sentir les seves propostes!

Ho preguntarem als companys 
i companyes de la classe...



Fins aviat!

Quan ens tornem a trobar? 
El dia 5 de novembre, de 17:30 a 19:30 a Les Escoles


