
 
 

 

Pla Infància 2021 – 2030 

Sessió 1-5: Escola Turó de la Peira (Save the children) 

Dimarts 15 de febrer de 17.30 -19.00 h 

Objectius de la sessió: 

• Conèixer els infants i les seves necessitats 
• . 
• Fer propostes de millora del seu entorn segons les seves necessitats i 

interessos.  
• Construir propostes realistes i viables 

 

 

Descripció de la sessió: 

El grup està format per 18 infants de dos grups diferents d edat: de 6 a 8 anys 
i de 8-10 anys. 

 i el principi de la participació, 
és a dir, que l
consultades sobre les situacions que els afectin i que les seves opinions es 
tinguin en compte. Les opinions dels infants són necessàries pels adults.  

Les propostes dels infants (com les dels adults) no sempre es poden realitzar 
però sempre hi haurà retorn de les mateixes.  

Continuem fent una dinàmica per conèixer-nos i saber què és el que els hi 
agrada fer en el seu temps lliure: jugar a esports de raqueta, jugar al 
mataconills, jugar a futbol i bàsquet, pintar, ballar, menjar gelats, fer servir el 
mòbil... són les activitats més comentades.  

i com voldrien que fossin aquests espais: han demanat corregir totes les coses 
que estaven "malament". Arreglar les coses trencades, treure i substituir les 
coses que estaven caigudes. Millorar l'estat de la vorera per evitar que hi caigui 
gent.  

A partir d aquesta informació i d un mapa de la ciutat de Barcelona, els hi fem 
trobar el seu barri i identificar la localització del mateix respecte a la ciutat 
identificant punts que coneixen per excursions, visites o altres com la platja o 
la Sagrada família. En aquest moment d identificació del barri i de les 
propostes de transformació que han generat amb les imatges boges  les 
presentem la recepta  perquè puguin descriure en grups de 3-4 persones 



 
 

què voldrien millorar o tenir al seu entorn proper: el seu barri i les propostes 
són les següents: 

NETEJA I MANTENIMENT 

- Respectar el barri 
- Més llum  
- Propostes cíviques: no trencar els parcs, respectar el barri, millorar la 

neteja i les escombreries 
- Menys escombraries als carrers. 

OCI I ESPORTS PER INFÀNCIA  

- Jugar al mòbil  
- Jugar al cricket i futbol: més camps per esports i zones de jocs lliures 
- Anar a altres barris.  
- Chiquiparc amb videojocs o sala de videojocs 
- Parcs amb jocs d aventura extrema 
- Tallers de cal·ligrafia o lettering 
- Museus i exposicions culturals 
- Coses perquè els nens/nenes decorin el barri 
- Tallers per nens/nenes 
- Dinamització dels patis per jugar 
- Cinema gratuït o cinefòrum mensual gratuït 

ESPAI PÚBLIC 

- Més animals, més gronxadors i més plantes a tots els parcs. 

DRETS I LLIBERTATS 

- Ajudar a la gent 
- Un mòn lliure de Covid i sense guerres: que la gent sigui feliç. 
- No utilitzar mascaretes als patis. 
- Cases amb llits, llum i altres per tothom 
- Llocs pels animals 
- Menjar més barat. 
- Menys criminals 
- Tenir més temps pels nens i nenes. 
- Que tothom tingui el que necessiti. 
- Recaudació de joguines i roba que no utilitzem. 
- Més llibertat: tothom ha de ser lliure. 
- Acceptar el gènere de cada persona 


