
Pla Infància 2021 – 2030 

Sessió 1-5: Escola Antoni Balmanya (Save the children) 

Divendres 11 de març de 17.00 -19.00 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 15 infants de dos grups diferents d’edat: de 6 a 8 anys i de 
8-10 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 i bàsquet, pintar, ballar, fer servir el mòbil o mirar 
la televisió... són les activitats més comentades.  

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 d’aquest. En general, se saben ubicar i la majoria 
viu relativament a prop de l’escola. En aquest moment d’identificació del barri es 
pregunta sobre si els hi agradaria millorar espais o crear-ne de nous d’acord a les 
seves necessitats, presentant la “recepta” perquè puguin descriure en grup o de forma 
individual el què voldrien millorar o tenir al seu entorn proper: el seu barri i les 
propostes són les següents: 

NETEJA I MANTENIMENT 

- Millorar la neteja dels carrers 

OCI I ESPORTS PER INFÀNCIA  

- Crear un espai de “recreatives” i jocs de taula al barri. 

- Poder fer classes de música i cant. 

- Fer un camp de futbol. 

- Fer una acadèmia de ball municipal. 



ESPAI PÚBLIC 

- Crear un parc a l’entorn del Passeig Maragall. 

- Modificar la Plaça del Taxi ficant jocs infantils com tobogans. 

- Millorar els parcs i altres espais, instal·lant més fonts, flors, arbres… 

Finalment, es graven algunes de les propostes i l’explicació sobre com s’ho imaginen 
els i les infants i ens acomiadem agraint la participació i les propostes.


