
 

TALLERS COMUNITARIS- CAMÍ AMIC 
Aquesta sessió ha estat destinada específicament a alumnes d’institut. En particular amb grups de 2n               

d’ESO que participaven a la jornada del Camí Amic. S’ha celebrat el divendres 25 de maig de 9 a 13h. 
  
Dades de participació 

Primer grup. Instituts Poeta Maragall i Viladomat. 80 alumnes. 

Segon grup. Institut Ernest Lluch. 110 alumnes. 

No s’han recollit dades de participació ni valoració. 

 

Desenvolupament 

Aquesta estructura s’ha repetit dues vegades, una amb cada grup d’alumnes. 

 

● Arribada i presentació (10’). Espai: pati d’accés. 

Breu presentació de l’equip i de la sessió. L’alumnat es divideix en 4 grans grups i s’assigna 

una persona dinamitzadora de referència. 

 

● Visita de La Model (20’). Espai: pati d’accés. 

Recorregut i breu presentació dels espais més destacats de La Model: pati d’accés, centre del 

panòptic, galeria 4 i pati poliesportiu. 

 

● Dinàmica Quin parc volem per La Model? (1h’). Espai: pati poliesportiu. 

Cada grup d’uns 8 alumnes consensua 3 activitats que voldria realitzar al futur parc de La 

Model i descriu les característiques que hauria de tenir. 

 

Dinamització:  Activitat dinamitzada per Lacol i Equal Saree, 4 persones. 

 

Material de suport: 

● Cartes de rols 

● Retoladors 

● Targes 

● Mural de paper kraft 

Resultats 

● 2 murals de recollint les activitats proposades per tots els grups (1 per torn) 

 

 



 

 

Conclusions 

Les activitats proposades pels diferents grups han estat classificades per àmbits.  

 

ESPORTIU 

Les activitats relacionades amb l’esport han estat les propostes més nombroses. Entre els esports 

proposats trobem els més habituals: bàsquet, futbol, volleyball i ping-pong, però també apareixen 

altres com gimnàs a l’aire lliure, nedar i ballar.  Una altra activitat que ha estat varies vegades 

proposada és la de patinar, demanant ubicar un skatepark.  

 

CULTURAL 

El cinema a l’aire lliure és de les activitats que més s’han proposat. En una de les proposta sorgeix la 

idea de fer “cinema a la fresca” cada diumenge a la tarda. Per a realitzar aquesta activitat es podria 

fer o bé a la gespa o bé sobre paviment dur.  Una altra activitat relacionada és la de fer concerts i 

actuacions. 

Algun dels grups també varen proposar fer un museu a l’exterior on es pogués representar el que va 

ser la presó La Model. 

 

OCI 

La majoria d’activitats relacionades amb l’oci tenen a veure amb activitats lúdiques com tirolines, 

gronxadors, xarxes per enfilar-se, llits elàstics, inflables…  diferents tipus d’activitats de motricitat 



 

aptes per a majors de 14 anys. Relacionades amb aquestes activitats es va parlar sovint de les 

qualitats de l’espai: que hi hagi gespa, sorra i arbres grans per fer ombra. 

Altres activitats d’oci proposades han estat: sales de festa, de ball, espais de reunió de joves (youth 

club) i llocs de karaoke. 

 

TROBADA 

Un dels grans reclams ha estat també espais on poder “estar”, relacionar-se amb les amistats. 

Aquest tipus d’espais eren imaginats com a zones tranquil·les amb llocs per seure o estirar-se, fonts, 

arbres i que hi haguessin lavabos públics. 

 

ESPAI VERD 

En la línia de les característiques dels espais de trobada, també hi havia el desig d’imaginar-se el 

futur parc com un bosc urbà; un espai de silenci, verd i natural. Els i les joves també van pensar en 

els animals i algun grup es va imaginar un espai on poder passejar les mascotes.  


