
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
24 D’ABRIL 2020



Qui ha participat?
ITZIAR, ROC, CLOE, MARTINA, VERA, GAIZKA, GERARD, 

EMMA, VICTOR, PAVEL, ONA, PAULA I MARTA



COM ESTEM?



ESCRIURE UNA 
CARTA A LA 

CIUTAT
PER A INFANTS I 
ADOLESCENTS

 



L’ajuntament us 
enviarà una 

carta 
MISSATGE

https://drive.google.com/file/d/1SC7URErQju721z9ABCRG9iUNDcWAPHrB/view?usp=sharing


Pensa què diries? 
Una frase per a agrair i 
una frase per a animar

Redacta la 
teva idea

https://docs.google.com/document/d/1lNqNT7lvsahaAv___mwGcB72b96w_-nlPkDHVBcBbDs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lNqNT7lvsahaAv___mwGcB72b96w_-nlPkDHVBcBbDs/edit?usp=sharing


IDEES PER A LA CARTA

hola nens i nenes de  Sant Just Desvern. Us volem feliçitar per per el 
esforç que esteu fent  per aguntar el confinament. Quan menys sortim abans 
vençerem el coronavirus (Itziar)

Hola esperemos que lo esteis pasando bien en família y nos echamos de menos 
(Pavel)  

tot anirá be  si ens quedem a casa (Martina Navarro) 

tranquils que si ens quedem a casa s'acabara abans (Emma) 

que no falta tant (Emma) 

Inspira’t, crea, dibuixa, compleix el teu somni dins de casa, ara és el 
moment! (Paula) 



No ens amuinem, ens ensurtirem, podme estar tranquils perquè els metges, 
policies i cinetífics estan creant la cura (Víctor)

Aprofita aquest temps per estar amb la gent que estimes (Emma)

Ara hem d’estar més units que mai així guanyarem el virus (Vera) 

Ara tens temps per fer tot allò que tenies pendent (Marta) 

Llegeix, passa-ho bé (Marta)

Juga aquell joc q no  has jugat más, llegeix, avorreix-te, dibuixa ,balla i 
sobretot riu (Marta) 

Fes manualitats, juga i fes esport, fes maquetes, etc. 

No passa res que quan acabi i quan trobem la cura del coronavirus tot esant 
just estarà feliç i podran anar al carrer i veure la gent al costat.



Si el temps és or; ara que en tens, no el deixis perdre.

Ara aprofita per passar temps amb tu i amb la família i per agafar forces 
per fer aquella abraçada tan esperada als/a les teus/teves/ amics/amigues 

aquest virus ho parem junts si ens quedem a casa tot anira bé!(GERARD) 



ACTIVITATS PEL 
DESCONFINAMENT

 #santjustcomhascanviat

Moltes idees per a fer 
durant el passeig d’1h! :)



ACTIVITATS PER DUR A TERME 
ELS/LES ADOLESCENTS I JOVES 

DE SANT JUST DURANT LES 
SORTIDES AUTORITZADES

EDATS:  12 a 16/18 anys

TEMPORALITAT: de dilluns a 
diumenge

L’equip del Casal de Joves està 
pensant activitats per a totes les 
edats. Algunes idees són: 

Gimcana, jocs, videos, 
concurs, passeigs 
conscients, etc…

Aviat us enviarem les 
propostes!



santjust.cat
Apartat COVID19 
per a informar-se 



L’Espai de 
Participació
RECOMANA:

Pelis i llibres: 

Up!

Noche de pelis

Noel et busca

Anne with "E"

Harry Potter



Fins aviat!
Quan ens tornem a trobar? 

Infants 6 de maig a les 17h
    Adolescents 13 de maig a les 17h


