
 
 

 

Pla Infància 2021 – 20230 

Sessió 2: Torre Baró 

Divendres 11 de febrer – 17.15 a 18.30 h 

 

Objectius de la sessió: 

•  
• 

(més enllà de fer-ne una descripció) 

 

Descripció de la sessió: 

En aquesta sessió són 8 infants,  

Comencem amb un mapa de Barcelona per veure si aconseguim situar a on 
està Nou Barris ja que Torre Baro  Ciutat Meridiana no hi surt. Decidim la ruta 
què farem visitant els parcs que acostumen a anar i fent el camí que han de 
fer per pujar fins al casal.  

Parlem amb els referents del grup sobre els extraescolars. La majoria dels 

escola que fa extraescolar de lèxic. La biblioteca no és un espai que estigui 
molt usat, sí que 
que van i si passen més estona. El centre cívic comenta que està una mica 
apagat.  

creença que no servirà de res, que altres vegades ja han fet demandes que no 
han obtingut resposta. 

 

Observacions Parc “Cerdo volador” 

Fa 6 mesos que el van arreglar i les instal·lacions estan noves. No hi venen 
gaire, amb el casal abans hi venien més però la llum és insuficient perquè les 

trobat sense llum. 

Els hi agradaria que hi hagués una tirolina i una roda gran per donar voltes. 

 

Observacions camí Parc Cerdo volador - Campillo 



 
 

Hi ha un camí per escales i també es pot anar entre la muntanya. El tram està 
brut i no hi ha papereres. La llum és groga i no il·lumina gaire. Els referents ens 
expliquen que quan són una mica més grans, aproximadament 13 anys hi ha 
nenes que tenen por de passar-  

 

Campillo 

Instal·lacions noves, inaugurades fa 3 mesos. Els infants es posen a jugar 
directament, en diferents zones que hi ha. Camp de futbol, taules, bancs... Els 
hi agrada i no proposen cap canvi.  

Ruta fins al casal – Carrer Sant Feliu de Codines  

És un tram que fan cada dia que pugen al casal i no hi ha vorera. Han de 
caminar per la carretera. Els hi agradaria que hi hagués un espai on poguessin 
caminar sense preocupar-se. La llum també és groga i no il·lumina gaire. Els 
cotxes en aquesta zona que ens trobem van ràpid (els educadors comenten 
que és habitual) i no hi ha coixins berlinesos per reduir velocitat. 

 

El casal ens ensenya les instal·lacions, tenen un hort comunitari que aprofiten 

 

 

 


