
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
13 DE MAIG 2020



Qui ha participat?

Ona, Pabel, Paula, Julia, Marta, Lidia + Albert Ramon (dissenyador)



COM ESTEM?



QUÈ FAREM 
AVUI? 

1. CONÈIXER EL PROCÉS DE 
CREACIÓ DEL LOGOTIP  
 

2. APORTAR IDEES PELS 
LOGOTIPS DISSENYATS 

3. PROPOSTES DE 
COMUNICACIÓ  

4. ENQUESTA PLIA 



Butlletí Sant Just 
Desvern

Ja està publicat 
digitalment



Xarxa O-6
●

●
●

●









DISSENY DEL 
LOGOTIP i 
L’ESLÒGAN 



L’Albert ens 
comparteix 
el procés de 

disseny



IDEES PER 
MILLORAR ELS  

LOGOTIPS? 

IDEES I OPINIONS DELS I LES ADOLESCENTS

La proposta 3 és original i ens agrada 
però ens sembla una mica infantil. 

Potser hi ha massa colors en la 
proposta 3 i per això sembla poc per 
adolescents. 

Agrada que el text estigui al costat. 
No agrada la sensació que el text 
estigui “oprimit” en els cercles.  

Agrada el 3 però té molt pes el text. 
Potser compensar pes, o relació entre 
dibuix i pes.  





Repte 1: 
IDEES: 

Ona proposa: Principalment 
infants i adolescents. Però 
també a la resta perquè hauria 
de conèixer que el projecte 
existeix.

L’Albert ens recomanada: És 
clau comunicar: el fet que 
vinguin a participar, que no 
tant tenim el LOGOTIP. 



Repte 2: 

IDEES: 

Què volem comunicar? 

Explicar l’espai de 
participació i convidar a 
participar

Com ho volem comunicar?

Televisió, Ràdio Sant Just, 
Butlletí de Sant Just, Cotxes 
(finestres), pensar en llocs 
on hi hagi molts infants i 
joves ( casal, parcs, 
cafeteria, escoles etc…) 

Haurem de pensar en el 
pressupost! 



Repte 3: 
IDEES: 

Decidim no donar idees en la 
reunió perquè hi participin 
més companys/es. 

Marxem amb els “deures” de 
pensar eslògans i missatges 
que utilitzaríem en la 
campanya de comunicació de 
l’espai.

#  ?????? 



ENQUESTA PEL

PLIA

? 
Eina per definir les actuacions 
municipals de cara als infants i 
adolescents de Sant Just Desvern

● Saber quines activitats/accions 
d’infància i adolescència 
coneix la gent de Sant Just

● Recollida de propostes? ? 
 

? 
? 



Col·lectius 
i àmbits



Què ens 
demanen a 

cada apartat?

CADA APARTAT TÉ LA 
MATEIXA ESTRUCTURA: 

1. Quins espais/actes coneixem, i 
quina puntuació els posem de l’1 
al 10

2. Coneixem altres actes?

3. Principals reptes

4. Propostes

5. Altres comentaris

AL FINAL DE TOTS ELS APARTATS ens 
demanaran informació sobre nosaltres
ATENCIÓ! Quan us demanen dades de 
contacte, demaneu a les mares, pares, o 
amb qui visqueu, si les heu de posar o no! 



Fem 
l’enquesta!

Entreu a...

https://tuit.cat/jSeBn

? ? ? ? ? ? ? ? ? 

https://tuit.cat/jSeBn


Tutorial per a fer 
l’enquesta l'enllaç del vídeo sobre l'enquesta del 

PLIA.

https://www.youtube.com/watch?v=br-txfEvvfk
https://www.youtube.com/watch?v=br-txfEvvfk


Fins aviat!
Quan ens tornem a trobar? 
*El grup planteja endarrerir la reunió a finals de 

juny perquè no coincideixi amb exàmens i entregues. 


