[EQUIP

1: ESTIC A LA CIUT@T]

Voldríem...
El tema del que volem parlar va sobre la nostra
identitat a les xarxes de comunicació i espais d’opinió
per a infants, és a dir qui som i com volem que se’ns
vegi a Internet.
Volem un espai on-line de
comunicació adreçat als infants.

participació

i

de

Ens agradaria aconseguir...
Un espai on-line de comunicació, de navegació i
d’intercanvi d’idees adreçat als infants. Un lloc a la
xarxa segur que ens permeti poder participar, accedir
a diferents informacions sobre la ciutat, amb un munt
de recursos: com pàgines webs que ens ajudin en els
estudis, un telenotícies fet pels nens i nenes de la
ciutat o un youtube per infants...
En definitiva un espai segur on poder dir la nostra!

Nosaltres podem...
-

-

-

-

Participar dient tot allò que ens agrada i que
ens interessa, com jocs infantils i educatius,
vídeos interessants…
Fer un llistat d’algunes pàgines webs que
creiem que haurien de sortir perquè les fem
servir a l’escola.
Pensar i donar forma al nostre “Telenotícies:
quina continguts, quina periodicitat, com el
portaríem a terme…
Participar i dir totes les idees que van sorgint.

A l’Ajuntament i a l’Alcalde demanem...
Tot i que sabem que és una època de crisi, ens agradaria
que des de l’Ajuntament intentessin oferir-nos aquest
espai.
D’entrada, només l’espai, i mica en mica amb l’ajuda de
tots els nens i les nenes usuaris aniríem enriquint-lo i
dissenyant-lo al nostre gust i amb les possibilitats que
ens donessin.
PELS CARRERS I PER LA XARXA…

[EQUIP

2: COMPARTEIXO A LA CIUT@T]

Voldríem...
Una xarxa escolar per comunicar-nos amb altres
infants, una xarxa segura i sense perills, un espai on
aprendre a participar. Amb un accés a una xarxa wi-fi
gratuïta controlada per l’Ajuntament.

Ens agradaria aconseguir...
-

-

Un espai segur i respectuós on poguéssim
conèixer i comunicar-nos amb altres nens i
nenes.
Un accés més ràpid a continguts interessants
per tots els infants.
Que l’Ajuntament controli que a aquesta xarxa
tots els seus serveis funcionen de manera
correcta.

Nosaltres podem...
-

Ser educats i respectuosos amb tots els
participants a aquesta xarxa.
No utilitzar la xarxa per activitat particulars
que puguin molestar als altres.
No donar mai dades personals si no estem
segurs per a què serveixen.
Ajudar a l’Ajuntament a millorar la ciutat
aportant idees o dades sobre coses que no ens
agraden o no funcionen.

A l’Ajuntament i a l’Alcalde demanem...
Que facin campanyes informatives escolars, via
telemàtica del bon ús dels mitjans tecnològics.
Que es faciliti l’accés a la xarxa amb la . Instal·lació
d’una xarxa wi-fi gratuïta als llocs més estratègics de la
ciutat.
Que es facin accions, com jocs o vídeos divertits,
explicant com fer un bon ús de la xarxa.
Exemples mitjançant jocs interactius
COMPARTIM TECNOLOGIA…

[EQUIP

3: LA CIUT@T M’ACOMPANYA]

Voldríem...
Que les tecnologies ens ajudin a tenir una ciutat
segura, divertida, educativa i adaptada a tothom.

Ens agradaria aconseguir...
-

-

Una ciutat que tingui en compte allò que ens
agrada als infants.
Una ciutat que utilitzi la tecnologia a les parades
de bus, als aeroports, als monuments.
Una ciutat divertida i adaptada que tingui catifes
de colors als carrers, amb llums als passos de
zebra, jocs de llums i sons als parcs infantils...
Una ciutat que ens convidi a estar informats i
passar-ho bé.

Nosaltres podem...
-

Ser curosos amb la ciutat i fer servir tots
aquests recursos amb respecte.
Avisar a l’Ajuntament en cas de que algun no
funcioni.

A l’Ajuntament i a l’Alcalde demanem...
Fer un estudi de com i quines tecnologies es podrien
posar a la ciutat.
Donar recursos a associacions i entitats de la ciutat per
a poder posar pantalles o ordinadors i crear aplicacions
per diferents mòbils i tablets (com per exemple al
metro per poder posar mapes digitals a les parades)

LA XARXA I EL WEB CREIXEN…

[EQUIP

4: LA CIUT@T M’EDUCA]

Voldríem...
Una web per nosaltres, una manera divertida de
conèixer la nostra ciutat.

Ens agradaria aconseguir...
-

Una web clara i senzilla, pensada per a
nosaltres: els nens i les nenes de Barcelona.
Una web on compartir jocs en xarxa sobre la
nostra ciutat.
On tenir un avatar que ens acompanya a
descobrir-la i ens ajuda a trobar allò que volem.
Que tingués informació sobre les activitats que
es fan a la ciutat.

-

Nosaltres podem...
Participar en tot el disseny d’aquesta web.
Ajudar a dissenyar un avatar al nostre gust i
adaptat a nosaltres.
Aportar idees de com ens agradaria que fos
aquesta web.

-

A l’Ajuntament i a l’Alcalde demanem...
-

-

Faci un concurs amb els infants per dissenyar un
avatar al nostre gust.
Que promocioni a través de la web activitats
culturals i lúdiques pels nens i nenes.
Que les escoles de la ciutat tinguin una bona
connexió a Internet i ordinadors per compartir
entre els alumnes.
Que l’accés a Internet arribés a casa de tots els
infants.

DESCOBRIM DINS LA PANTALLA…

[EQUIP

5: LA CIUT@T M’ATEN]

Voldríem...
Padrins digitals per una tecnologia apta per tothom
que ens ajudi en el nostre dia a dia.

Ens agradaria aconseguir...
-

-

Un servei per ajudar a la ciutadania que no
tingui accés o no pugui fer servir les eines
digitals.
Que els formadors fossin persones a l’atur.
Tecnologies a diferents espais públics que ens
facilitin la vida: com pantalles a les estacions de
transports per informar de tot, nous dispositius
als centres cívics o biblioteques per gestionar
serveis, etc.

Nosaltres podem...
-

Fer de padrins digitals, ensenyant el que sabem
de tecnologia a gent que no en sap res.
Fer un bon ús dels equips i dels espais de les
escoles.

A l’Ajuntament i a l’Alcalde demanem...
-

-

TOTS SOM NAVEGANTS…

Crear una bossa de voluntaris que actuïn com a
padrins digitals.
Que dissenyin cursos senzill i curts.
Doti els diferents espais de la ciutat de tecnologia
apta per tothom que ens faciliti i ens ajudi en el
nostre dia a dia.
Doti a les escoles de bons equips tecnològics,com
pissarres digitals i ordinadors.

