
ACTA DE REUNIÓ
ESPAI DE PARTICIPACIÓ D’ADOLESCENTS SANT JUST

DATA REUNIÓ: 20 OCTUBRE 2022
Dinamitzadores: Núria i Marina
Assistents: Joel, Ona, Paula M, Paula G, Andrea, Noa, Aina, Sofia, Pavel

QUÈ HEM FET?

> Hem repassat el calendari d’aquest trimestre:
· Octubre:
Procés de renovació (el seu paper a les aules és molt important!!! Passem vídeo ocult del curs
passat)
· Novembre:
3 /  preparar acte constitució
· Desembre:
1 /  Assaig general
15 / Acte constitució

> Hem avaluat el TEENFEST a partir de diferent dinàmiques:

1- QUE M’ENDUC (què he aprés, perquè m’ha agradat)?



2- Hem valorat les diferents activitats a partir de triar un glovo vermell, taronja o verd
(depenent de com creiem que havia anat l’activitat)
1. Preparació prèvia
2. Convocatòria
3. Funcionament de les activitats:

- Torneig esportiu
- Torneig clash royale
- Serigrafia
- Concert Pluton Band
- DJ
- Sopar

3. Hem visualitzat totes les tasques que s’han realitzat per dur a terme el TEENFEST i hem
agafat les que hem fet nosaltres, per prendre consciència de totes les tasques que calen a
l’hora d’organitzar un acte d’aquest tipus.

4. COM M’IMAGINO UNA PROPERA EDICIÓ DEL TEENFEST?







VALORACIÓ ONLINE TEENFEST _ RESULTATS

Què milloraries? (música, activitats...)

Una mica l'organització

organización

Alguna activitat més i més lloc per seure

Els anims de el públic

Res

Activitats

Res

Mes aviat millor

Tot

Res

Todo

Que les activitats sigin mes curtes

Hacerlo más a menudo

Res, de moment tot perfecte

Ha estat bé

Més gots y mes calvets bonics y guapus, y un karaoke en las TV

Si haguesim organitzat el torneig esportiu hauria vingut mes gent

Faltaba mes ambient

Tot estava bastant bé



Què t'ha agradat? Hi ha alguna cosa que trobis a faltar?

L'ambient Més organització

la música no

L'entrepà i dibuixar a la bossa que he estampat Més begudes i cadires

Tot Res

Tot Alcohol

La música No

Tot No

Donar oportunitats als joves i events per joves Publicitat

Res Tot

El dj No

Todo No

La discoteca Els gots

Els grups No

Els invitats que han tocat avui ZUMITOS de naranja y cacaolat

El concert No

El concert de Plutón🤘 Gots y mes Morat

Tot No

La música y els companys No

El taller d'estampació No vaig trobar res a faltar

Tens alguna proposta del que t'agradaria que hi hagués?

Més activitats i música

més activitats

Més cadires, begudes i música més variada

Torneigos de videojocs

Alcohol

No

No

Totes les que existeixen

No

Mes alternatives

No



Karaoke, o algúna cosa demnerres q es fan els tallers y la gent ya a terminar del taller pos q pugui cantar o un cartró per garfitear...

Mes esport

Mes activitats


