
 
 

 

Pla Infància 2021 – 20230 

Sessió 2: Ubuntu 

Dimecres 2 de febrer – 18 a 19.30 h 

 

Objectius de la sessió: 

•  
• 

(més enllà de fer-ne una descripció) 

 

Descripció de la sessió: 

Avui han vingut 5 infants, una d les participants era nova. 

Comencem amb un mapa de Barcelona per veure si aconseguim situar a on 
està Nou Barris. Una vegada situats, amb un mapa de la zona comentem a 
quins llocs van, escola, extraescolars, zones més usades del barri... 

Decidim la ruta què farem amb zones pròximes al casal i usades pels infants: 
Plaça Roja, Parc Aqüeducte, Parc Petanca.  

 

Observacions Punt 1 

Nom: Plaça roja.  

Que hi trobem: Espai per a jocs infantils, bancs i arbres.  

del parc (és molt estreta) Tirolina, tobogan gran, bancs de 3 persones, 
lavabos públics, jocs pintats a terra tipus 3 en ratlla, xarranca,... Jocs 

proposen posar plantes aromàtiques i flors.  

Colors? Mes flors i arbres decoratius. 

Pujada/baixada? Terreny pla.  

Objectes urbans: Posar més fanals i mes potents, ajuntar els 3 parcs que 
hi ha i posar més portes al tancat dels parcs. 

Net/brut: Net 

 



 
 

Observacions Punt 2 

Nom: Parc el aqüeducte. 

Que hi trobem: plantes i arbres, espai per a esports i jocs infantils, 
papares, lavabos públics. 

r: més jocs infantils a la zona dels gronxadors, 

fixes i xarxa per jugar a volei, bàdminton,... 

Quina olor fa? Bona olor però caldria afegir flors i plantes aromàtiques. 

Colors? Posar mes murals de colors a les zones de ciment. 

Pujada/baixada? Terreny pla. 

Objectes urbans: Bancs, papereres, cistelles de basquet, lavabos públics,... 

Net/brut: Molt net. 

 

Observacions Punt 3 

Nom: Parc de la petanca. 

Que hi trobem: Pistes de petanca i jocs infantils. 

jocs, més papares, lavabos públics, vallar el barranc, tobogan gran, més jocs 
infantils (castell) i balanci gran. 

Quina olor fa? Dolenta, afegir plantes aromàtiques i flors. 

Colors? Tancat del parc molt avorrit si es pot pintar de colors, pintar xarranca 
a terra a la zona de ciment i afegir una paret amb pintura de pissarra per 
poder fer dibuix lliure. 

Pujada/baixada? Majoritàriament terreny pla, però hi ha una zona de barranc 
molt perillosa. 

Objectes urbans: Bancs i fanals. 

Net/brut: Molt brut 

 


