
 
 

 

Pla Infància 2021 – 2030 

Sessió 1-5: Escola IES Rec Comtal(Save the children) 

Dimecres 30 de març de 17.00 -18.30 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 11 infants de dos grups diferents d’edat, entre 8-11 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 futbol, jugar a videjocs, pintar, anar 
de vacances, d’excursió, cuinar, menjar, dormir, passejar pel riu / muntanya, 
anar de compres, practicar esports (nedar, córrer, bici....)... són les activitats més 
comentades.  

Desprès a través d’unes imatges “boges” proposen què els hi agradaria canviar 
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” 
recollim pluja d’idees sobre què és el que proposen i posteriorment es passa 
la recepta perquè en concretin alguna d’elles. Les propostes són les següents: 

 

 



 
 

 

 

MEDI AMBIENT / ESPAI PÚBLIC: 

- Més contenidors de reciclatge en l’espai públic 
- Que s’utilitzin més les bosses de paper per comprar 
- Que hi  hagi màquina on puguis retornar l’envàs i se’t retorni l’import 
- Multes per les persones que embruten 

 

OCI I ESPORTS PER INFÀNCIA  

- Tallers / activitats per les tardes: cosir, cuina, taller de dibuix, per 
aprendre idiomes, per fer manualitats, de disfresses.... 

- Més sortides / convivències amb l’escola (són molt cares) 
- Cinema gratuït pels infants 

 

ESPAI PÚBLIC 

- Sales wifi per utilitzar el mòbil 
- Més tobogans i que siguin més grans (com el “pulpo” de fabra i puig) 
- Que arreglin el camp de fútbol. 

 

DRETS I LLIBERTATS 

- Que a les cases hi hagi més espais. 
- Que baixin els preus de productes bàsics (alimentació, gasolina...) 

EDUCACIÓ / ENTORN ESCOLAR: 

- Que hi hagi cafeteria a l’escola 
- Que el menjar de l’escola sigui més bo 
- Millorar les cadires 
- Que es pugui portar el mòbil a l’escola i ser utilitzat a l’hora del pati 
- Crear un sistema de recompensa a l’estil banc del temps: quan 

s’inverteix temps i es participa en projectes escolars que es recompensi 
amb una sistema de moneda propi de l’escola que pugui ser 
intercanviable en la cafeteria o en l’adquisició de material escolar.  

- Que el material escolar sigui més barat.  
 


