
ESPAI DE PARTICIPACIÓ D’INFANTS 
I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
19 DE NOVEMBRE 2020



Qui ha participat?

Marta, Ona, Dani, Jaume, Cris





Com estem? 

Cadascú comparteix una 
cançó que li agradi 



Com avança la 
campanya de 
comunicació 
a les aules? 

● Els instituts ja estan al 
corrent de la proposta

● Els materials s’estan enviant 
als centres 

● En breus podreu explicar a 
les aules el projecte!



Pancarta

Idees de millora: Que es vegi més el logo + urnes de l’escola
On es podria posar? Carretera principal  / parc a prop institut/caprabo 

https://www.google.com/maps/place/Parc+de+Can+Sagrera/@41.3855654,2.073108,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a499310804cc49:0x69509c87105c8b62!8m2!3d41.3858775!4d2.0733724


    Com podem utilitzar l’Instagram?

● De moment tenim 57 followers… veurem si en 
tenim més després de les sessions a les aules!

● Podem crear algunes preguntes per a fer amb 
Stories. 
Què voldriem saber?

● Podriem fer un concurs? Un sorteig? Un LIVE? 



Pluja d’idees
● Parlar amb el Casal de Joves per 

a que comparteixin el perfil 
d’Instagram

● Important: quan arribin les urnes, 
fer una foto i enviar al grup de 
whatsapp! 

● Per a fer stories: 
○ Si per a llegir, sense música.
○ Música del grup per a compartir fotos
○ Text + foto 
○ Caixeta amb preguntes o bé que ens 

escriguin per privat (Direct Message)



20 DE NOVEMBRE
Què creieu que passa al món? 

DIA INTERNACIONAL DELS 
DRETS DE LA INFÀNCIA I 

L’ADOLESCÈNCIA



   

Publicació Instagram
AQUÍ PODEM RECOLLIR EL POST DE LA 
REUNIÓ D’AVUI, O FER-NE UN PER DEMÀ DIA 
20 DE NOVEMBRE

Farem un post a Instagram sobre els drets 
dels infants i adolescents!



COM ENS IMAGINEM 
EL PLENARI DEL DIA 
10 DE DESEMBRE? 

Quina format preferiu, virtual o 
presencial? 

Jaume: tot li està bé
Marta: s’adapta al format
Ona: li agrada més presencial
(1,5h més dies que un dia 2h) +1
Cris: s’adapta al format
Dani: s’adapta al format

Amb infants o no? 
Jaume: ens interessen coses diferents
Ona: és més pesat fer-ho junts



Ens han fet una 
proposta de participació 
pel nou disseny de 
la Plaça de la Pau. 

Dimarts 24 anirem a la 
reunió informativa, i després 
us informem!



LES CANÇONS 
QUE ENS 
AGRADEN! 

https://www.youtube.com/watch?v=M57HXTA6SsU- Jaume

https://www.youtube.com/watch?v=6M6samPEMpM - Dani

https://www.youtube.com/watch?v=N3-LOY6qCqI&feature=youtu.be - Marta

https://www.youtube.com/watch?v=FDYbKwbT5y8&feature=youtu.be - Cris

https://www.youtube.com/watch?v=zvCBSSwgtg4&list=RDWVcy0YdEz0M&index=7 - Ona

Hem creat llista d’SpotiFY! 

https://www.youtube.com/watch?v=M57HXTA6SsU
https://www.youtube.com/watch?v=6M6samPEMpM
https://www.youtube.com/watch?v=N3-LOY6qCqI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FDYbKwbT5y8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zvCBSSwgtg4&list=RDWVcy0YdEz0M&index=7


Fins aviat!

Quan ens tornem a trobar? 
Al plenari del 10 de desembre 2020


