
ESPAI DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS

ACTA DE LA REUNIÓ 
25 de març 2021



Qui ha participat?

Cloe, Roc, Aina, Alex, Gerard, Lluc, Emma, Víctor, 
Mario, Amaia



COM ESTEM?
Que obrin la càmera aquells/es 
que… 

● Hagin berenat
● Estiguin contents/es
● Estiguin cansats/es
● Facin anys aquest mes
● Estigui confinat/da
● Tingui idees pel projecte 

d’activitat de l’Espai de 
participació



Tenim visita! 
Avui vindrà la Berta Martí (Cap de l’
Àrea de Serveis a la Persona). 

Li podem explicar quina és la idea 
que tenim de cara al projecte i a 
veure què ens diu per part de 
l’Ajuntament!  



L’ÚLTIM DIA VAM DECIDIR MOLTES COSES! 



QUINS ACORDS VAM PRENDRE L’ÚLTIM DIA?

● Tenim ganes de fer alguna activitat per a nens i nenes de les nostres 
edats.

● No tothom acostuma a ser a Sant Just per la Festa Major. Podriem fer-ho 
en un altre moment, durant la primavera. 

● Molts de nosaltres tenim experiència en organitzar esdeveniments o bé 
hem participat a algunes activitats que ens han agradat.

● Paral·lelament a aquesta acció, podem treballar 
en la millora d’algun parc quan l’Ajuntament 
en faci renovacions.



Com ens imaginem l’activitat per a nens i nenes?

Hem de pensar algunes coses...

Com farem la 
invitació? Quin tipus 

d’activitat 
voldriem fer?

Quin tipus d’espai 
necessitarem per a fer-la?

Ens caldran materials? Necessitarem ajuda?

Qui voldriem que vingués 
a l’activitat?

Quin dia ens 
agradaria fer 
l’activitat? Altres...

Potser no les podem respondre totes ara!

Com ho 
difondrem? 



Idees d’activitats!
● Tallers de lettering, cartells IIII
● Cursa solidària
● Gimcana de jocs (mataconills, pilla-pilla…) I
● Trobada d’activitat de bicicletes II
● Miniolimpiades: jornada esportiva III
● Excursions
● Torneig de 5 d’esports III
● Tallers de natura II
● Cursa d’obstacles I
● Gimcana “normal” I
● Concert, recital II
● Tallers de manualitats II

● Proves esportives i a cada 
prova vas aconseguir 
material de dibuix que 
servirà per a fer el taller de 
lettering 

● Es pot fer un intercanvi de 
materials entre equips 

● Espais dividit en 2, pots fer 
un o l’altre.

Com podriem 
fusionar les idees 
que més ens han 
agradat en una sola 
jornada?



Ens conviden a 
parlar al 
programa de 
ràdio Justa la 
Fusta! 

Hem fet un sorteig per decidir qui 
hi anirà (amb les mesures de 

Covid no podiem ser-hi totes!)

Hi aniran: 
Cloe, Lluc i Emma

Ho graven el dia 26 a la 
tarda, però s’emetrà el dia 31. 

Us avisarem! 



De què 
parlarem a la 

ràdio?

En relació als infants interessaria que donessin 
la seva opinió sobre alguns dels següents 
temes:
● com han viscut el confinament dels 

primers dies
● que han canviat de les seves rutines
● com han seguit les classes online com 

han viscut la tornada a l’escola
●  què els hi suposa l’ús de la mascareta
●  si algú ha tingut el grup classe confinat
● quins canvis organitzatius han fet a les 

escoles i com ho valoren
● com s'assabenten del que podem o no 

fer
● que creuen que s’ha de fer a partir d’ara o 

bé que els hi dirien a les persones 
responsables de la gestió de la COVID



Retorn de les 
propostes
 

Farem un vídeo 
per a compartir 
amb la resta 
d’infants i 
adolescents com 
va anar la 
recollida de 
propostes!



SUMEM 
CANÇONS A LA 
NOSTRA LLISTA!
 



Fins aviat!

Quan ens tornem a trobar?
15 d’abril


