
Pla Infància 2021 – 2030

Sessió 1-5: Escola Pompeu Fabra (Save the children)

Dimecres 16 de març de 17.15 -19.15 h

Objectius de la sessió:

● Conèixer els infants i les seves necessitats
● Fer conscient la importància de l’opinió i  la mirada de l’infant.
● 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 13 infants de dos grups diferents d’edat: de 8 a 10
anys i de 10-12 anys.

S’inicia la sessió explicant què és el pla d’infància i el principi de la
participació, és a dir, que les persones menors d’edat tenen dret a ser
escoltades i 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, dibuixar, cantar, jugar a
videojocs, fer servir el mòbil... són les activitats més comentades.

Desprès d’aquesta introducció i que cada infant es represente en el “ninot”
del material repartit, ens anem de passeig als Jadins d’Elx per valorar canvis i
millores del barri en una localització del seu entorn. Allà mateix a la plaça ens
comenten el següent: hi ha trencaments del paviment que s’haurien
d’arreglar, arbres talats que no donen ombra, caques de gossos en les zones
pavimentades i no pavimentades i proposen: un mini camp de futbol o
skatepark, tenir raquetes i pilotes per agafar i poder jugar en la zona de
“pingpong” existent, incorporar xarxes i no metall per jugar en aquesta zona,
posar fonts, palmeres, dispensadors de bosses pels excrements dels gossos o
posar un pipican en la plaça.

I al passar per l’avinguda meridiana els seus desitjos són: repintar la zona de
pas de les bicis, treure tant de formigó pel pas dels cotxes i pintar-lo com a
zona de jocs, parar el trànsit per poder jugar en aquesta zona alguns dies a la
setmana o al mes i del carrer Olesa: agrandar el pati de l’escola Pompeu
Fabra traient espai als cotxes aparcats i fer més gran la vorera.

Per tant, com a conclusió de la sessió, els i les infants participants comenten:



NETEJA I MANTENIMENT

- Millorar la gestió de la tinença animal.

- Dispensadors de bosses pels excrements dels gossos.

- Incorporació de pipicans en la zona.

- Manteniment de les voreres i les places.

OCI I ESPORTS PER INFÀNCIA

- Millorar la plaça dels Jardins d’Elx amb més diversitat de jocs i
materials

- Tallar el trànsit de la Meridiana a dies per fer zona de jocs i pas de
vianants.

- Skateparc o mini camp de futbol a Jardins d’Elx

- Agrandar el pati de l’Escola Pompeu Fabra

ESPAI PÚBLIC

- Incorporar fonts i arbres que donen ombra.

- Treure l’espai dels cotxes al Carrer Olesa i millorar la zona bicis i espai
de vianants.


