
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DEL PLENARI VIRTUAL
22 DE JUNY 2020



COM ESTEM?



Plenari 

● RECORDEM QUÈ ÉS UN 
PLENARI

És una reunió per a posar en comú la 
feina feta i els següents passos dels dos 
grups de l’Espai de participació

● QUI PARTICIPA AVUI AL 
PLENARI?
Companys i companyes del grup 
d’infants i del grup d’adolescents, l’equip 
tècnic de l’Ajuntament, l’Alcalde de Sant 
Just i el Regidor d’Educació, les 
dinamitzadores de l’Espai de participació



Quan ens hem 
trobat?

- Acte lúdic: per a conèixer-nos i fer 
una activitat amb el grup de 
percusssió Bandandarà

- Primer plenari: definició dels rols i 
tasques de l’espai

- Grup d’infants:  1  reunió presencial 
+  4  reunions online

- Grup d’adolescents:  3  reunions 
online

- Segon plenari: posada en comú i 
tancament abans de vacances



Què hem fet a 
l’Espai de 

participació?

●  Carta  als infants i adolescents 
de Sant Just durant el 
confinament

● Participació al  programa de 
ràdio  Just a la Fusta

● Participació a la  xerrada  de la 
Xarxa 0-6. 

● Disseny del  logotip      



Disseny conjunt  
del logotip

● L’Albert ens ha explicat com ha de ser un 
logotip i per a què serveix

● Hem fet  propostes de logotip  (grup 
d’Infants)

● Anàlisi dels punts en comú i propostes de  3 
dissenys  (dissenyador)

● Hem aportat retocs i noves opinions (grup 
d’adolescents)

● Votacions on-line per a decidir quin dels 3 
logotips escollir. 

● Hem proposat  idees  per a una campanya 
de comunicació  i mostrar el logotip a la 
ciutat



Els tres 
dissenys 
proposats

El disseny 
més votat



CAMPANYA DE 
COMUNICACIÓ

Fem entrega a l’equip de 
l’Ajuntament de totes les 
propostes que hem fet entre 
els dos grups per tal de 
seguir amb una bona 
campanya de comunicació 
ara que ja tenim el logotip!



CAMPANYA DE 
COMUNICACIÓ



Quins seran els 
següents passos?

Gaudir molt de l’estiu

Retrobar-nos al 
setembre

Seguir amb el 
projecte!



 MOLTES GRÀCIES  PER TOTA LA FEINA FETA, TOTS I TOTES 
JUNTES FEU UN MOLT BON EQUIP DE L’ESPAI DE PARTICIPACIÓ!

 



Que tingueu  molt bon estiu!
Quan ens tornem a trobar? 

Després de l’estiu!


