
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
28 DE GENER 2021



Qui ha participat?

Lluc, Gerard, Jordi, Roc, Emma, Alex, Nestor, Aina, Cloe, Amaia



El nou espai públic… 





Espai de joc 
infantil
(Grup d’infants)

Espai esportiu
(Grup 
d’adolescents)

El nou espai tindrà una part de joc infantil i una part 
d’esports. Cada grup de l’Espai de participació 
s’encarrega de fer propostes per un d’aquests 
espais!



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. escalada

4. hamaques

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

5. tobogan



JOCS INCLUSIUS

1. cautxú tàctil 2. balancí adaptat

3. giratori adaptat4. gronxador

5. multijoc 
(n’hi ha varis)

6. sorral



ALTRES COSES… 

2. terra de cautxú

3. jocs musicals
*també inclusius!

5. trens, casetes, estructures, 
parasols...

1. llit elàstic 



Cloe: Molts arbres, jocs de música, gronxadors per a 
persona per amb discapacitat, piràmide de cordes, mur per 
a fer graffitis… 

Gerard: Piràmide per escalar, tirolines, llit elàstic, casetes. 
Tot està fet de cautxú tàctil. Bancs, tobogan, i arbres!

Roc: Gronxador, tirolina, sorral, font, gronxador, hamaca, 
banc, cautxú de terra, arbres. Jocs musicals. 

Emma: Mur de graffitis, roda giratòria, tirolina de ferro i 
plàstic, llit elàstic, parasols amb bancs i al mig una font de 
beure

AIna: tirolina, hamaca, rocòdrom, bancs pels costats, una 
font de beure aigua al centre. Gronxadors. 

Amaia: Piràmide, colxoneta, cautxú, tirolina, arbres i rocòdrom.

Jordi: Banc, una font, jocs de so i veu, tirolina, bosc i una piscina 
petita i sorral, zona per a fer pic - nic.

Nestor: 4 llits elàstics i tot rodejat de cautxú tàctil, uns camins 
que porten a cada llit. Tirolina i paret de graffitis. Font 
decorativa, una font per a beure i jocs musicals. Arbres a cada 
costat. Una piràmide, gronxadors, sorral adaptat i bancs a un 
costat 

Lluc: una colxoneta, una tirolina de ferro i una hamaca un 
gronxador per a persones que tenen discapacitat i que no, 
cautxú al terra, 

Alex: 3 bancs arreu del parc i un sorral, 2 taules de pin pong 
protegit pel sostre amb placa solar. 2 fonts i 1 tirolina.. El terra és 
de cautxú, un gronxador i tobogan. 2 tipis. 1 piràmide per a 
escalar . i una paret llarga per a graffitis, i un bosc petit d’arbres. 

 COSES IMPRESCINDIBLES QUE HAN DE TENIR ELS ESPAIS DE JOC



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





Emma    Aina



Àlex      Néstor



Gerard      Amaia



SUMEM 
CANÇONS A LA 
NOSTRA LLISTA!
 



Fins aviat!

Quan ens tornem a trobar?
el 25 de febrer de 2021!


