
ACTA DE REUNIÓ
ESPAI DE PARTICIPACIÓ D’ADOLESCENTS SANT JUST

DATA REUNIÓ: 19 Gener 2023
Lloc: Casal de Joves de Sant Just Desvern
Dinamitzadores: Marina, Marta i Ada.
Assistents: Joel, Paula M, Paula G, Andrea, Noa, Nora, Aina, Amelia, Pavel,
Pablo, Unai, Amaia, Daniel, Mateo, Marc, Jordi, Pol, Júlia T i Júlia M.

QUÈ HEM FET?
> Hem conegut a les noves dinamitzadores; La Marta i l’Ada.
> Hem fet un joc per conèixer-nos: Roda de noms i Hobbies
> Hem fet un joc d’escalfament: A través de la música i de les indicacions
sobre la intensitat del moviment del cos, hem caminat per la sala. En el
moment que s’interromp la música hem de fer l’acció que se’ns suggereix.
L’última acció ha estat grupal, realitzar una escultura humana que
representi la “participació”:
Els resultats dels 4 grups han estat:

> Hem compartit com hem viscut i com ens imaginem l’EP: Joc
Pensa/Escolta.



> Hem respost algunes preguntes sobre l’avaluació de l’acte de constitució:
S’han penjat 4 preguntes diferents, i cadascú ha aportat la seva opinió al
respecte:

- Com vas viure la preparació de l’acte? Què ha funcionat? Què has
trobat a faltar?

- Durant l’acte, què va funcionar millor? Què canviaríeu?
- Logística de l’acte (materials, berenar, decoració, accessos…)
- Com va ser l’acollida de les noves incorporacions?

> Hem rebut a les famílies i hem definit conjuntament algunes de les
característiques de l’Espai de Participació:
· Ens hem dividit amb 3 grups (1 de famílies i 2 d’adolescents).
· S’han realitzat unes preguntes en referència a l’EP i hem consensuat les
respostes amb el nostre grup. (Què passa si un adult dona una proposta a
un adolescent per Sant Just? La veu dels adolescents té més veu que la
dels infants?...)
· Hem compartit conjuntament les diferents respostes i hem aportat
reflexions que han ajudat a ampliar el contingut.


