
Trobada del Consell d’Infants 
 

Dia: dijous 6 de març de 2014 
Hora: de 17.30h a 19.00h 
Assistents: 

Estel Sagrera i Ton Gili de l’Emili Carles Tolrà 
Clàudia Escobar, Lucía Serrano, Núria Jurado, Neus Gual del Mestre Pla 
Jordi Alsina del Bonavista 
Marc Simón, Asier Lopera, Jiahui i Guillem Seuba del Sant Esteve 
Paula Herrera i Paula Leiva del Casal 
Emily Frutos, Xavi Ramiro i Lídia Rodríguez de La Immaculada. 
Núria Gutiérrez, Paula Orts i Laia Santos de El Sol i la Lluna. 
Lisseth Salmeron i Marc Grande del Joan Blanquer. 
 
Ordre del dia: 

- Dia de la Terra, propostes d’activitats i d’organització. 
- Com sensibilitzar sobre el tema recollida de caques de gos. Propostes. 
- Jornades esportives. Propostes de proves i d’organització. 

 
Desenvolupament de la trobada: 

- Comencem la trobada fent tres grups, un per cada tema que tenim obert. En una 
cartolina grossa escriuen les propostes que han recollit a l’escola. Al cap d’una 
estona fem canvi, de manera que tots els representants puguin escriure les seves 
aportacions als tres temes. 

PROPOSTES DIA DE LA TERRA: 

- Plantar més arbres i plantes per tot Castellar 
- Penjar cartells anunciant que la Terra és molt important 
- Fer un vídeo preguntant a la gent què en pensa sobre el reciclatge 
- Fer un “mini” Parc Natural a Castellar 
- Sortir tres o quatre cops al mes per netejar Castellar entre totes les escoles 
- Fer manualitats i disfresses amb material reciclat per vendre i comprar algun arbre 

amb els beneficis. 
- Fer un mercat d’intercanvi 

Proves (per la proposta de la gimcana) 

- Fer curses d’ous amb culleres 
- Trobar bosses i pistes i al final col·locar al seu contenidor corresponent 
- Fer un joc de l’oca adaptat al reciclatge 
- Encistellar al contenidor corresponent 
- Fer una manualitat amb marcs de cartró 

PROPOSTES CAQUES DE GOS: 

- Posar cartells per Castellar amb lemes com: 

No siguis mandrós, recull les caques del teu gos! 

Si no vols ser un pet merdós recull la caca del teu gos! 

Que els cartells tinguin forma de triangle de perill o de caca gegant amb el 
missatge Per què no em reculls? O bé No em deixis sola! 

Fer fotos pels cartells. Per exemple, un nen agafant una caca o una sabata que 
acabi de trepitjar una caca de gos. 



- Adaptar la cançó de “Hey brother” i cantar-la en un vídeo (amb coreografia). 
Penjar-lo a la pàgina web de l’Ajuntament. 

- Fer un vídeo graciós, per exemple posar un gos al wàter i fer-li tirar la cadena amb 
el missatge: oi que el teu gos no pot fer la caca al wàter? O una pala gegant 
recollint caques minúscules. 

PROPOSTES JORNADES ESPORTIVES: 

- Futbol barrufet 
- Salts d’alçada i de llargada 
- Cao 
- Polis i cacos 
- Bàsquet 
- Rugby 
- Bote botero 
- El mocador 
- Joc dels colors (4 bases de colors diferents i els colors s’han d’atrapar els uns als 

altres) 
- La bandera 
- Pitxi  
- La cadena llarga 
- Bitlles catalanes 
- Diana 
- Relleus 
- Sense nom (o mata conills, que són molt semblants) 
- Els dracs: es fan 4 cadenes agafats de la mà i l’últim de la cadena porta un 

mocador. El joc consisteix en prendre el mocador de les altres cadenes. 
- Handball 
- Fulbolí humà 
- Cursa d’obstacles (amb cons, tanques...) 
- Matar (amb reina i rei) 
- Estirar la corda 
- Lluita greco-romana (lluita per parelles i sobre una màrfega fins deixar el 

contrincant d’esquena a terra durant 3 segons) 
- Quidich (es fan 2 equips de 7 persones i tots van amb una escombra entre les 

cames. Hi ha 3 cistelles per equip i 4 pilotes: una per encistellar, la papallona d’or 
que és una pilota petita que es tira lluny i 2 bales per fer caure a la gent). Es 
tracta d’encistellar el màxim de pilotes per equip.)  

- Kolf 
- Calcio (Es fan dos equips i en un camp amb quatre forats a les cantonades s’ha de 

posar el màxim de pilotes als forats. Es poden fer servir mans i peus) 
- Llançament de disc i de jabalina 
- Esports del món 

Com a prova conjunta per acabar es proposa fer una classe de zumba 

Igual que el curs passat, es proposa que hi hagi jocs amb aigua i acabar amb ruixada 
o guerra d’aigua. 

 

Demanen fer una trobada extra per fer fotos, gravar, preparar cartells... S’enviarà 
proposta de data per correu juntament amb la 3a activitat. 

El dimecres dia 12 els representants de La Immaculada i del Sol i la Lluna aniran a 
la ràdio.  

 


