Amb el suport de

Consell dels infants
1. Descripció de l’activitat
Data: 29 de juny de 2021
Horari: 10-12h
Lloc: Casal de Joves.
Escaleta de l’activitat
10h.
Presentació del procés.
10.15h. Presentació i comentaris de les diferents escoles.
10.30h. Paasejada amb les següents parades:
- Plaça 8 de març
- Entorns Salvador Espriu
- Plaça del consell d’infants
- entrada al parc agrari
- escola Falguera
- Escola Nadal
- Parc Nadal
- Escola Mare de Déu de la Mercè
12.15h. posada en comú.

2. Participants
Lucas. Membre del consell d’infants escola Falguera.
Ferran. Membre del consell d’infants escola Mare de Déu de la Mercè
Abril. Membre del consell d’infants escola Salvador Espriu
Aleix. Membre del consell d’infants escola Martí i Pol
Albert. Dinamitzador del consell d’infants.
Berta tècnica de participació. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
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3. La passejada.
La passejada es desenvolupa de forma fluïda i constructiva.
Es proposa afegir elements jugables als carrers.
A part dels entorns escolars de 5 escoles (salvador Espriu, Falguera , Verge de la
Salud, Nadal i Mare de Déu de la Mercè) es treballa, la plaça del consell d’infants,
l’entrada al parc agrari i el parc Nadal.

4. Els entorns escolars.
A l’inci de la sessió cadascun dels memebres del consell escolar exposa com son les
diefrenst escoles i quins elements tenen al seu entorn i que consideren que podria
millorar.
-

-

-

-

Escola falguera. Es considera que les sortides no faciliten la mobilitat de les
persones, que o bé donen a carrers amb voreres no molt grans o bé donena a
espais més lletjos. Les sortides i entrades ara que les fan per grups no
funcionen bé.
Es considera que el fet de tenir el parcd el llobregat apropo és una bona sortida
per poder estar una estona jugant amb els i les amigues abans d’anar cap a
casa o a les extraescolars.
Mare de Déu de la Mercè. Té dues entrades una al carrer Verge de la Mercè,
que actualment es talla als cotxes a les entrades i sortides de l’escola. I un pel
carrer Sant Llorenç que es considera que s’acumulen les famílies. Tot i que la
sortida es fa dins el pati de l’escola, al sortir hi ha poc espai i la gent s’acumula.
Salvador Espriu. Es considera que té un bon entorn amb parcs i espai per a que
les famílies puguin recollir als nens i nenes. Tot i això es proposa que enlloc de
separar les files per entrar en tanques, es podrien utilitzar jardineres ja que és
una escola verda i faria més agradable l’espai.
Martí Pol. Es considera que les entrades i les sortides funcionen molt bé i els
espais i parcs propers estan bé.
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5. Propostes
Entorns
Espriu

Escola

salvador Més verd a l’entrada.
Es considera que l’entorn és útil i pràctic però que
poster es podria afegir verd al voltant de l’escola.

Entorns
Espriu

Escola

salvador Parc
El parc del costat del Salvador Espriu consideren que
és útil i pràctic que té font, jocs, bancs i ombres i que al
Cap et deixen anar al WC si vas amb un adult. Falta
manteniment.

Parc del consell dels infants

Consideren que no es fa servir aquest parc. Que cal
actualitzar-lo i posar-lo més bonic. Es veu com
descuidat i a algunes zones falten ombres.
Consideren que cal redefenir els espais i que els únics
que tenen una tanca per jugar son els infants.
En concret proposen:
. tenir una proposta adreçada a diferents públics
infants, gent gran, esports (zona de patinatge) i zona
per a gossos.
. Cal que es visibilitzi que és la plaça del consell
d’infants (t’ho has de passar bé quan hi vas) i
visualment hi ha mitgeres que poden explicar coses.
. Proposen elements ludics no tancats (barres per fer
equilibris, algun joc de buscar elements paissatgístics al
parc, un cartell amb els ocells i plantes.
. millora dels accessos.
. millora de els ombres.

Entrada al parc agrari

S’observa que és una mala entrada i que no està
indicada. Els carteñls que senyalitzen el parc agrari no
es veuen i l’accés a la zona de picnic no es veu i queda
amagada.

Escola Falguera

L’entrada que actualment és de 5è i 6è que és al porta
del gimnàs es poc agradable. Consideren que les
rampes son estretes i que la zona d’espera no es
acollidora (aquesta porta es fa servir només ara els
altres anys s’entrava sense fer cues per la porta
principal).
La porta principal és considera ok el que s’ha fet de
guanyar lloc als cotxes.
En general cal millorar les zones d’espera de les
diferents entrades.
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Hi ha una placeta més amunt anant cap el Martí Dot
que es utilitzada com a espai d’espera per famílies i
infants de l’Institut però no té res.
Escola Nadal

Calen bancs i espais agradables per esperar a les
sortides. En concret a la sortida del poliesportiu que no
només s’utilitza coma sortida de l’escola.

Parc Nadal

Proposen algun element de joc per a nens i nenes més
grans com per exemple una tirolina.

Escola Mare de Déu de la La sortida infantil es fa tallant el carrer i es considera
Mercè
que és una bona iniciativa.
El creuament i la sortida del carrer Sant Llorenç sempre
hi ha algú que dirigeix el trànsit i la zona dels
contenidors no està bé sempre hi ha coses i elements
pel terra que es considera que no està bé tenint en
compte l’elevat nombre de nens i nenes que hi passen.

