Acta del 23 de maig
Assistents:
David Rodríguez, Estel Sagrera de l’Emili Carles Tolrà
Jordi Alsina i Raquel Andreu del Bonavista
Gina Zuñet, Mireia Llanas i suplent de la Laia del Sant Esteve
Xavi Ramiro de La Immaculada.
Laia Santos de El Sol i la Lluna
Marc Grande, Víctor Pla i Xavier Jara del Joan Blanquer
Paula Leiva del Casal
Laura Gómez del Mestre Pla
Ordre del dia:
- Preparem el document per llegir al Ple.
- Minecraft de Castellar: ensenyem el joc a tothom a la trobada
- Quedem per la trobada del DISSABTE 8 DE JUNY
- Jocs
- Jornades esportives

El DIMECRES 12 DE JUNY farem l'Acte de presentació de propostes al Ple.
Desenvolupament de la trobada:
1. Fem grups per treballar: 2 grups treballen el document i un
grup treballa el Minecraft.
Adaptem el document que vam llegir el curs passat. Fem els canvis i
afegim les propostes i les queixes que ens han fet arribat els companys i
companyes de l’escola.
L’adjunto perquè el pogueu llegir, revisar i retocar si cal.
Minecraft: un grup es posa a la sala del costat amb una tablet. Mirem en
què consisteix el Minecraft, què necessitem per adaptar-lo a Castellar,
quants dies calen per muntar el joc i quina disponibilitat tenen els
representants que s’han ofert per quedar i muntar el joc.
Ensenyem el Minecraft a la resta de representants i quedem que ens
trobarem aviat per començar a treballar, a veure si podem tenir una
mostra pel dia de la presentació de propostes al Ple.
2. Trobada provincial de Consells d’Infants a Barcelona:
Dissabte 8 de juny.
L’hora de sortida està per definir perquè estem pendents de saber si la
Diputació subvenciona l’autobús o no. En funció d’això decidirem com
anem fins a l’escola Industrial (Compte Urgell, 187), espai on es farà la
trobada.
El programa previst és:
10h: acollida de representants
10.30h benvinguda
10.45: inici gimcana
13h: prova final i clausura de la gimcana
13.30h: parlaments institucionals

14h: comiat
Hi ha la proposta de portar-se el dinar per poder dinar tots junts. També
ho confirmaré per correu (igual que l’hora de sortida) a mida que em
vagin donant tota la informació que falta.
Recullo les autoritzacions pe que ens han passat de Barcelona del Jordi, la
Raquel i la Laia. En falten moltes... Me les podeu fer arribar a la Ludoteca
o a la Biblioteca. Enviaré una altra autorització pel desplaçament.
Ara mateix comptem que vindrà:
- Raquel i Jordi (Bonavista)
- Estel Sagrera i Estel Massaguer (Emili Carles-Tolrà)
- Pau i Núria (Mestre Pla)
- Xavi (La Immaculada)
- Gina (Sant Esteve)
- Paula (El Casal)
- Marc (Joan Blanquer)
- Laia (El Sol i la Lluna)
- Jocs:
- El dissenyador té tot el material (imatges, preguntes...) per
elaborar els jocs. L’Emili Carles-Tolrà ens ha passat l’adaptació per
fer l’Eco-casa
- Comentem el tema del Cluedo i, com que no estan d’acord amb la
decisió d’algunes mestres, intentarem tornar-ne a parlar.
- Jocs on line: hi ha un grup de representants amb moltes ganes de
fer un minecraft adaptat a Castellar. Hem quedat un dia amb
l’informàtic.
- Jornades esportives:
- Quan anem a la ràdio comentarem al programa Magazine si volen
venir a les jornades esportives.
-

El dimecres dia 29 de maig els representants de l’Emili Carles-Tolrà
van a la ràdio.

Per tant, ens queda:
- 29 de maig: ràdio Castellar amb l’Emili Carles-Tolrà
- 8 de juny: Trobada a Barcelona
- 12 de juny: Acte de presentació de propostes al Ple Municipal
- 13 de juny: jornades esportives, 6è
- 14 de juny: jornades esportives, 5è

