
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
28 DE GENER 2021



Qui ha participat?

Paula, Pau, Pavel i Ona



Com estem? 



El nou espai públic… 





Espai de joc 
infantil
(Grup d’infants)

Espai esportiu
(Grup 
d’adolescents)



Després del buidatge de propostes d’infants i adolescents de les bústies dels centres 
educatius, hem trobat algunes propostes i idees relacionades amb els parcs, que podem tenir 
en compte a l’hora de pensar com volem que siguin aquests espais… 

● Hi ha molta demanda de tirolines als parcs
● També interessa tenir més pàrquings de bicicleta i patinets
● Els infants i adolescents es preocupen per la contaminació i el mediambient, i molta gent 

rebutja l’ús del plàstic i reclama l’ús de materials menys nocius per al planeta (troncs, fulles, 
fusta, cordes…) 

● Hi ha demanda de més fonts als parcs
● Més arbrat i flors
● Més espais per a gossos
● Parcs infantils habilitats per a persones amb discapacitat
● Que hi hagi lavabos públics als parcs
● Murs on fer graffittis i art mural
● Que els parcs tinguin espais per a esports com: ping-pong, futbolin, rocòdrom, skatepark, 

tennis, bàsquet, futbol (amb gespa), patinatge 
● Parasols i zones d’ombra



TENINT EN COMPTE AIXÒ, HEM TROBAT ELEMENTS ALS CATÀLEGS DE L’AJUNTAMENT… 

1. tirolina
2. parkour4. hamaques

3. gronxadors col·lectius
(amb rodes o normals)

5. skatepark

6. pista multiesports



TENINT EN COMPTE AIXÒ, HEM TROBAT ELEMENTS ALS CATÀLEGS DE L’AJUNTAMENT… 

7. futbolín exterior 9. taula multijocs8. espatlleres/escalada

10. pingpong

6. pista 
multiesports

11. volley



● El futbolín ha d’estar collat a terra, 
perquè sinó algú se l’endurà

● Tirolina +1
● Volley 
● Gronxadors de rodes hexagonal que 

permetin jugar més d’una persona a la 
vegada

● Hamaques
● Pista multiesport amb gespa artificial
● Taula de multijocs 
● Fer graffitis a l’skatepark

 COSES IMPRESCINDIBLES QUE HAN DE TENIR ELS ESPAIS DE JOC
 segons el grup d’adolescents



Com t’imagines el parc? 
DIBUIXA’L i COMPARTEIX LES 
TEVES IDEES AMB EL GRUP!



Dibuixos i maquetes 
del grup d’adolescents

Ona        Paula    Marta

   Pavel



Podem 
aconseguir 

FOLLOWERS
de 14 a 18 anys? 



SUMEM 
CANÇONS A LA 
NOSTRA LLISTA!
 



Fins aviat!

Quan ens tornem a trobar?
 25 de febrer 2021


