
 
 

 

Pla Infància 2021 – 20230 

Sessió 3+4: Ubuntu 

Dimecres 16 de febrer – 18.00 a 19.30 h 

 

Objectius de la sessió: 

• Construir propostes realistes i viables 

Descripció de la sessió: 

Es fa un recordatori de les sessions anterior i es comença a preparar què volen 
proposar. 

Les propostes que elaboren els infants són: 

Posar semàfor i pas de zebra 

Temps: 

-20 dies. 

On: 

-c/viñas amb C/artes camí de sorra. 

Ingredients: 

-Semàfor. 

-Electricista. 

-Regidor de mobilitat. 

 

Balancí 

Temps: 

-2-3 mesos. 

On: 

-  

Ingredients: 

-  

-Operaris. 

 



 
 

Renovar parc 

Temps: 

-2 setmanes 

On: 

-Parc nou ciutat meridiana. 

Ingredients: 

-Coberta pel sol i la pluja. 

-Ampliar passadís. 

-gronxadors. 

Personal: 

-Arquitectes. 

-Operaris. 

Procés: 

-Fer un estudi de viabilitat, informar a les veïnes i dur a terme les reformes. 

 

Equip de futbol femení 

Temps: 

-7-9 mesos 

On: 

-  

Ingredients: 

-Petos. 

-Rentadora 

-Equipació tant per jugar com per entrenar: Samarretes, pantalons, botes,... 

-Ampliar les grades del camp de futbol. 

-Material esportiu divers: pilotes, cons,.... 

-Entrenadores especialitzades. 

Procés: 

1- ent i a les veïnes. 



 
 

2-  

3- 
jugadores,.... 

4-Crear horaris compatibles per jugar i per entrenar. 

5-Participar activament en la lliga femenina de Catalunya. 

 

Tobogan 

Temps: 

-3-4 dies. 

On: 

-Av/rasos de peguera, aqüeducte. 

Ingredients: 

-Plaques  

- Cargols. 

-Fusta. 

-Eines. 

Personal: 

-  

-Operaries. 

Procés: 

1-  

2- planificar be el canvi/millora del tobogan. 

3-Enviar a les operaries i dur a terme la obra. 

 

Papereres 

Temps: 

-1 dia i mig. 

On: 

-Parc de la petanca. 



 
 

Ingredients: 

-Papereres. 

Personal: 

-Persones operaries. 

-Arquitectes. 

-Tècnic de medi ambient. 

Procés: 

-visitar la zona per part de les persones encarregades. 

-escollir la millor ubicació de les papereres. 

-  

 

Reactivació del projecte d’espai propi pel centre obert. 

Temps: 

-9 mesos. 

On: 

-  

Ingredients: 

-  

-  

-Cuina completament equipada. 

-Sala de belles arts amb el material adequat. 

-Gimnàs equipat. 

Sala polivalent amb diferent material: Jocs de taula, sofàs, futbolins, video-
consoles, televisor, llibres, disfresses, taula de ping-pong, projector, equip de 
musica,.... 

-Despatxos i sales per dur a terme activitats individualitzades. 

-Vestuaris, no mixtes, amb dutxes. 

- simbòlic,... 

-Menjador. 



 
 

-Sala de material. 

Terrat o terrassa. 

Personal 

-Especialistes: psicòlogues, talleristes, entrenadores,..... 

-Arquitectes. 

-Personal de construcció. 

-  

Procés: 

1- Dur a terme la planificació de la construcció. 

2- Dur a terme les obres. 

3-Instalacio de les usuàries i monitores al nou centre obert.. 

 


