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REUNIÓ CONSELL DE PARTICIPACIÓ ADOLESCENT

Lloc: Centre d’iniciatives Socioeducatives La Banqueta, Espai Jove Intercultural

Data: 5 de desembre del 2018

Hora: 16:30

Assistents:

J.B.   Representant de l’Institut Terres de Ponent

A.O.                    A títol individual

O.M.                  Representant del Col·legi La Salle

E.J. Representant del C.E.E. SILOÉ

D.P. Representant del C.E.E. SILOÉ

Z.B.   Representant de Cibercorresponsales

D.M.    Representant de l’Espai Jove Intercultural

B.O. Representant de l’Institut IV de Mollerussa

M.B. Representant del Col·legi La Salle

No s’excusen i no assisteixen:

F.E. Representant de l’Institut IV de Mollerussa

E.L.                   Representant de la Unitat d’Escolarització Compartida

P.R.   Representant del Half 

Y.B.               Representant de l’Espai Jove Intercultural

M.N.   Representant de l’Espai Jove Intercultural
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Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. Valoració de l’acte 20 de novembre “Dia Universal de la Infància”. 

3. Buidatge de les enquestes sobre els lemes de les plaques que substituiran la 

prohibició del joc a Mollerussa.

4. Buidatge de les enquestes sobre els dibuixos de les plaques que substituiran la 

prohibició del joc a Mollerussa.

5. Visita de les arquitectes per presentar els resultats definitius de les enquestes i 

els dibuixos guanyadors (18h). 

6. Precs i preguntes.

Desenvolupament reunió

1. Aprovació de l’acta anterior

Queda aprovada l’acta de la reunió anterior per unanimitat.

2. Valoració de l’acte 20 de novembre “Dia Universal de la Infància”. 

Entre tots els membres que el dia de l’acte van fer de representants del C.P.A, fent de 
presentadors/es es fa una valoració positiva de l’acte. 

Expliquen que els hi va agradar molt tenir l’oportunitat de ser els presentadors de 
l’acte, van passar moments de tot, alguns d’ells acompanyats de nervis. Tot i així, els va 
servir per poder aprendre a parlar en públic i molts d’ells  tenir primeres experiències. 
Des dels centres i recursos escolars les valoracions que els hi ha arribat també han 
estat bones, ja que era una activitat molt inclusiva.  

I finalment, els hi va agradar molt poder anar a la ràdio i sortir a la televisió a explicar 
tot aquest treball realitzat amb la participació de tots i totes. 
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3. Buidatge de les enquestes sobre els lemes de les plaques que 

substituiran la prohibició del joc a Mollerussa.

Per poder dur a terme aquest procés d’elecció, els participants del C.P.A van escollir 

passar aquestes enquestes per als diferents recursos educatius, de manera que tots els 

adolescents de Mollerussa puguin participar d’alguna manera en el disseny i 

l’elaboració d’aquestes plaques. Per tant, després d’unes setmanes per poder passar 

les dues enquestes, es procedeix a veure’n els resultats obtinguts:

109 enquestes han tingut resposta. Els nois/es valoren seguir passant les enquestes 

per els instituts i recursos educatius que no han tingut tanta possibilitat i facilitats. 

El Zakaria, estudiant del Terres de Ponent, es fa responsable de Batxillerat i ESO i el 

Josep passarà per la seva classe de batxillerat.

La Mariam i l’Òscar, es divideixen els cursos d’ESO de La Salle, l’Òscar, 1r i 2n i la 

Mariam, 3r i 4t. 

4. Buidatge de les enquestes sobre els dibuixos de les plaques que 

substituiran la prohibició del joc a Mollerussa.

Per poder dur a terme aquest procés d’elecció, els participants del C.P.A van escollir 

passar aquestes enquestes per als diferents recursos educatius, de manera que tots els 

adolescents de Mollerussa puguin participar d’alguna manera en el disseny i 

l’elaboració d’aquestes plaques. Per tant, després d’unes setmanes per poder passar 

les dues enquestes, es procedeix a veure’n els resultats obtinguts:

153 enquestes han tingut resposta. Els nois/es valoren seguir passant les enquestes 

per els instituts i recursos educatius que no han tingut tanta possibilitat i facilitats.

El Zakaria, estudiant del Terres de Ponent, és responsable de Batxillerat i ESO i el Josep 

passarà per la seva classe de batxillerat.

La Mariam i l’Òscar, es divideixen els cursos d’ESO de La Salle, Òscar, 1r i 2n i la 

Mariam, 3r i 4t. 
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Valorem entre tots treure el dibuix 2 de les enquestes, ja que crea confusió a l’hora 

d’interpretar-lo i en el cas que sortís guanyador s’hauria d’explicar bé. 

5. Visita de les arquitectes per presentar els resultats definitius de les 

enquestes i els dibuixos guanyadors (18h). 

S’excusen perquè no poden assistir per motius personals. Quedem que se les 

convocarà per una pròxima reunió on hi hagi els resultats definitius. 

6. Precs i preguntes.

Es dóna pas als precs i preguntes i també a les propostes. 

S’aprofita per parlar de les llums de nadal, anteriorment, tan la Blau com el Faissel van 
aportar la idea de fer una proposta de canvis de llums de Nadal, entre tots/es 
comenten que les llums noves d’aquest any són molt boniques i impliquen interacció 
entre les persones i les llums, a més d’estar sent l’atracció de Mollerussa aquests dies, 
ja que tothom hi va a fer-se fotografies.  
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