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Fitxa de les accions - S4
Data: 18/02/2022
Grup i nombre de participants: 1r A+B
Dinamitzadora: David i Arnau

Aquesta acta recull el desenvolupament de 3  propostes:
1- Oferta de tallers per a joves del districte
2- Equip de futbol femení al barri besòs
3- Esports minoritaris

1- TÍTOL:

-Oferta de tallers per a joves del districte

DESCRIPCIÓ (explicació de com s’imaginen la materialització/concreció de l’acció que
proposen)

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
Poder dur a terme activitats diferents de les de l’oferta de districte.
Socialitzar.
Ampliar l’oferta d’oci gratuït.

Per què? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Al barri del besos hi ha manca d’oferta d’activitats per aprendre: a tocar diferents instruments:
bateria, violi,.... Ball: Ballet, modern... Dibuix, Manualitats, idiomes, etc... per a joves i adolescents de
12  a 18 anys.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
-Aconseguir la cessió d’espai.
-Dotar-lo del material adequat.
-Pub licitar-lo(activitats, horaris,...)
-Dur-lo a terme a les tardes i el cap de setmana.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)

-Prop del CAP del Besòs a l'edifici de l'antic cinema Pere IV que ja fa temps que està tancat,

pensem que quedaria un espai adequat, ja que tant la ubicació com el tamany ens sembla

compatible amb els objectius a aconseguir.

Quan? (dia o franja de temps)

-6 mesos/1 any

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

- Gent voluntària, jubilats, i experts en les diferents matèries a impartir.
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2- TÍTOL:

-Equip de futbol femení al barri del besos.

DESCRIPCIÓ (explicació de com s’imaginen la materialització/concreció de l’acció que
proposen)

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
-Informar de la creació de l’equip i creació del mateix.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
Per la manca d’equips femení de futbol al barri.

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
-Publicitant-lo al barri.

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)

-Al camp de futbol del besos.

-Encartellant a escoles, botigues, carrers i places.

Quan? (dia o franja de temps)

-Al 3r trimestre escolar.

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

-Districte: Imprimint cartells i ajudant a la publicitat.

-Noies del barri

-Participants d’altres equips femenins de futbol.
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3- TÍTOL:

Esports Minoritaris

DESCRIPCIÓ (explicació de com s’imaginen la materialització/concreció de l’acció que
proposen)

Què? (explicar quin és l’objectiu, què voleu aconseguir)
-Construir pista per a bicicletes i per a diferents esports.

Perquè? (quins són els arguments que us han motivat a desenvolupar aquesta acció?)
-Per augmentar l’oferta d’esports a part del futbol/basquet

Com? (com es vol dur a terme aquesta acció, material necessari?)
-Vestuaris.
-Dutxes.
-Bancs.
-Coberta per al sol/pluja.
-Fonts d’aigua.
-Fanals
-Material esportiu
-Murals decoratius
-Monitores per aprendre a practicar diferents esports
-Pista per a bicicletes.
Pistes de: Beisbol, criquet, tenis, bàdminton, balonmano,...
Música ambient
-Papereres

On? (a quin lloc es voldria dur a terme)

-En algun lloc proper a l’escola o dins del  barri besos.

Quan? (dia o franja de temps)

-A principis d’estiu, quant abans millor

Qui? (quines persones hi estarien implicades)

-regidores d’esport i temps lliure.

-Arquitectes.

-Obreres.

....
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