
ACTA DE REUNIÓ MARÇ 2023
Grup infants

Data: 9 de març de 2023

Lloc: La Vagoneta

Dinamitzadores: Ada i Marta

Assistents a la reunió: Vega Caldeiro, Max Villar, Nil Vadejo, Amàlia Sánchez,
Ainhoa Massagué, Carlota Torné, Aroha Manzano, Eric Arce, Lucía Sierra,
Maria Giménez, Júlia Gallart, Erin Martínez, Telmo Leoz, Iziar Boria

Què hem fet a la reunió?

Quan he arribat a l’Espai hem berenat i jugat, i tot seguit hem conegut
alguns contes entorn el gènere que les dinamitzadores han agafat en
préstec de la Biblioteca de Sant Just. Entre els contes que teniem, hem
escollit llegir “Ara em dic Joana”, i a través de la història hem detectat quins
components tenia el conte: uns personatges principals, un conflicte i una
solució.



Tot seguit hem refrescat la memòria i hem compartit què havíem fet la
sessió anterior, recuperant el mapa del procés de construcció de l’Escape
Room.

I hem fet propostes i votat amb gomets per a quines persones volem
preparar el Escape Room. Fins i tot hem acabat decidint per consens, és a
dir, totes ens hem posat d’acord sobre l’opció que volíem.

Tot seguit hem recuperat la informació dels components del conte
(personatges, conflicte i solució) i hem parlat dels personatges principals
que guiaran el Escape Room. Ens els hem imaginat dibuixant-los!!

I a més, hem pensat què els passa a diferents espais que viuen en el seu
dia a dia: a casa, a l’escola, al carrer i amb les amistats. És a dir, quins
conflictes tenen en aquests espais entorn el gènere. Han sorgit moltes
idees i ens ho hem passat molt bé! La solució a aquests conflictes és el
que s’haurà de preparar amb les proves del Escape Room i el que permetrà
a les persones que fan el Escape Room superar el joc!

Abans de marxar hem recollit una mica l’espai i, amb tres persones
voluntàries, hem gravat la videoacta que rebeu pel grup de difusió de
whatsapp.



Quins acords hem pres com a grup?

Hem acordat:

- Per a qui organitzem aquest Escape Room.
- Personatges principals del Escape Room: l’Alex i la Malika. Són molt

amics i sempre juguen junts. La Malika és una noia i se sent noi, el
color preferit de l’Alex és el violeta. Els dos juguen a futbol, a saltar la
corda i els encanten les històries de dracs i fades!

- Conflictes que tenen els personatges i que guiaran les proves del
Escape Room: tenen conflictes entorn el gènere a casa, a l’escola, al
carrer i amb les amistats.



Queda alguna cosa pendent per a la propera sessió?
Si se’ns acut alguna idea en relació a les proves i les solucions, a on volem
fer el Escape Room, com volem fer la difusió… podem recollir totes
aquestes idees en una llibreta i dur-ho a la propera sessió, que serà el
dijous dia 20 d’abril de 17.30h a 19.30h a La Vagoneta!
El proper dia decidirem les proves i a on organitzarem el Escape Room.

Quines ganes!


