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Grup de Coneixement de la 
Ciutat

PROJECTE: 

Creació de codis QR per a informar els 
joves de la ciutat sobre les activitats que 
es realitzen als equipaments culturals de 
la ciutat i que els poden interessar.

Objectius



· Biblioteca Central Tecla Sala
· TPK art i pensament contemporani
· Fundació Arranz-Bravo
· Centre d’Estudis de l’Hospitalet
· Museu d’Història de l’Hospitalet
· Biblioteca Can Sumarro
· Auditori Barradas
· CC Sant Josep
· CC Sanfeliu
· Teatre Joventut
· CC Collblanc-Torrassa
· Centre de Creació Multimèdia Torre 
Barrina
· Biblioteca Josep Janés
· CC i Biblioteca La Bòbila
· Biblioteca Plaça Europa i La Florida
· Escola de Música Centre de les Arts
· Casa de la Música de L’Hospitalet
· CC i Biblioteca Santa Eulàlia
· Can Colom
· CC i Biblioteca Bellvitge

Equipaments culturals de la 
ciutat



Visites als equipaments 
culturals de la ciutat amb 
els seus responsables.

Visites i Anàlisi

Anàlisi de les activitats 
que poden interessar als 
joves



Consell de nois i noies de L’Hospitalet

Biblioteques

•Exposicions culturals.

•Préstec de llibres 

i DVD’s.

•Club de lectura.

•...

Què s’hi fa… ?
Fundació Arranz Bravo

•Exposicions d'art

•Visites-Taller per a les escoles

…

Museu de L’Hospitalet
• Rutes i visites urbanes
• La ruta de les dones



Vídeos on els consellers i conselleres animen altres 
nois i noies a visitar els equipament i expliquen les 
activitats i serveis que ofereixen per a ells.

Gravació de clips de vídeo



Elaboració d’un 
póster amb codis 
QR dels 
equipaments i la 
seva oferta 
d’activitats per a 
nois i noies de 
L’Hospitalet.

Póster 
QR



Ubicació d’un dels 
equipaments en el 
plànol de L’Hospitalet 
amb el seu codi QR

Póster QR - escaneig



Escanejant el codi QR amb el 
mòbil, apareix el vídeo dels 
consellers i conselleres destacant 
les activitats que han trobat més 
interessants per a la seva edat i 
recomanant la visita a 
l’equipament a altres nois i noies.

Póster QR - vídeo



Un cop vist el 
vídeo, se’ns 
redirecciona a la 
web de 
l’equipament, on 
els nois i noies 
poden trobar tota 
la informació!

Póster QR - web



Secundària 
Grup Mitjans de Comunicació
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Participació

Participació

El grup de Mitjans de Comunicació l’hem 
format  6 nois i 13 noies de 6 Centres 

Educatius



Els Objectius generals per aquest curs han
estat:

Adquirir la capacitat de crear un petit
audiovisual amb continguts que tinguin a veure
amb interessos comunitaris

Reflexionar , debatre i formar-se una mirada
pròpia sobres els tòpics i estereotips que estan
presents en la
nostra societat.

Objectius



L'encàrrec 

I els hem concretat: 
- Col·laborant en la realització d’un 

vídeo sobre L’HospiSona. 
- Difonent els vídeos del projecte 

Desmuntatòpics d’anys anteriors als 
companys i companyes dels nostres 
centres educatius.

- Dissenyant  i 
realitzant un 
vídeo desmuntant 
tòpics sexistes. 

Objectius



• Hem analitzat alguns estereotips 
sexistes que existeixen a la nostra 
societat. 

• A partir de visionar anuncis i retalls de 
programes de TV hem analitzat com 
els mitjans de comunicació mostren 
els homes i les dones.

• Hem discutit sobre com aquests 
estereotips són presents a la nostra 
societat i com ens condicionen a 
nosaltres els joves.

Què hem fet

Primer trimestre...



• Hem produït un nou vídeo! 

• A partir d’una idea inicial hem elaborat el guió 
del vídeo. Hem hagut de pensar els diàlegs, 
repartir-nos els papers, pensar el vestuari...

• La gravació ha 

estat sens dubte 

el moment més 

divertit.

Què hem fet

Segon trimestre...

Què hem fet



• Hem col·laborat en la realització del vídeo 
sobre L’HospiSona.

• Al plenari de mitjans de curs hem entrevistat 
als companys i companyes de L’HospiSona i 
hem gravat imatges pel vídeo.

• Ha estat una molt bona manera de  conèixer 
de primera mà el treball d’aquest grup.

Què hem fet

Tercer trimestre...

Què hem fet



TALLERS DESMUNTATÒPICS
Amb l’objectiu de difondre la feina que fem 
des del Consell de Nois i Noies a altres 
joves i compartir amb ells la reflexió sobre 
els tòpics que funcionen a la nostra 
societat, hem realitzat tres tallers 
Desmuntatòpics als Instituts Mercè 
Rodoreda i Bellvitge.

Què hem fet

Tercer trimestre...

Què hem fet



“Doncs jo valoro molt el que hem fet
aquest curs. Crec que ha estat molt
profitós i entretingut, i ens ha servit per
saber més sobre un tòpic, saber com
desmontar-lo i fer noves amistats”

Joan Arjona, Ins. Mercè Rodoreda

La valoració

“Ha estat molt interessant poder tractar coses 
dels tòpics perquè hem pogut aprendre a 
desmuntar-ne un i a treballar en grup. Tots hem 
timgut una bona relació i fins i tot hem fet noves 
amistats. Estic contenta de pertànyer al Consell 
de Nois i Noies de L’Hospitalet”

Karla Tafur, CE Jaume Balmes



“Hi havia uns objectius marcats que hem aconseguit
assolir i a més a més es ho hem fet genial, però hem
anat més enllà d’això ja que hem gaudit de
l'experiència, hem conegut més el barri que ens
envolta i alguns edificis de la nostra ciutat, i el que és
més important, hem fet nous amics treballant tots
alhora”

“Són experiències en les quals val la pena participar”

Javier Mombiela, CE Jaume Balmes

La valoracióLa valoració



Secundària
Grup Ús del temps Lliure

L’HospiSona 8ª edició
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Participació

I amb la col·laboració de: 

-Alumnes de L’Escola 
de Música-Centre de 
les Arts de 
L’Hospitalet: Àlex 
Chicano, Linda 
Ponce, Quim Pastor i 
Inés Reyes

-Casa de la Música –
Sala   Salamandra 



•Organitzar la 8a edició del concert i concurs 
L’HospiSona, 
•en el marc de les Festes de Primavera de 
l’Hospitalet. 

•Promoure la jove creació musical de grups de 
música moderna  de l’ Hospitalet.

•Desenvolupar una major  sensibilitat en 
relació al plaer d’oferir i escoltar música en 
directe. 

•Promoure el treball conjunt entre els Consell 
de Nois i Noies i els alumnes de L’Eescola de 
Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet. 

Objectius



• Recerca de grups i bandes amb músics 
d’entre 14 i 25 anys, almenys un membre 
dels quals estigui estudiant a un centre 
educatiu de L’Hospitalet. 

• Reunions amb la CASA DE LA MÚSICA-
SALAMANDRA.

• Col·laboració en el disseny i contingut dels 
dos cartells de difusió de l’activitat i 
distribució dels cartells. 

• Visita i col·laboració amb alumnes de 
L’ESCOLA DE MÚSICA-CENTRE DE LES 
ARTS.

Què hem fet

FASE 1: CONVOCATÒRIA.



Com ho hem fet...?

Cartell 1: Convocatòria Cartell 2: Anunci 
i recerca de grups. del concert. 



• Selecció dels grups i bandes per tocar 
al concert.

• Coordinació amb els grups (horaris, riders, 
backline...). 

• Criteris per escollir grup guanyador

Què hem fet

FASE 2: Selecció i preparació del concert

FASE  3: Comissions durant el concert

• Proves de so.
• Coordinació músics-SALAMANDRA.
• Presentadors. 
• Reportatge fotogràfic.
• Relacions públiques  i atenció mitjans 

de comunicació.



Com a premi gravaran una maqueta als estudis de Salamandra-
Casa de la Música

Grup guanyador de L’HospiSona 2014 :  
KILL THE KRAIT, amb músics de l’INS 
Margarida Xirgu
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