Acta del 25 d’abril
Assistents:
David Rodríguez, Estel Sagrera de l’Emili Carles Tolrà
Jordi Alsina del Bonavista
Izan Romero del Sant Esteve
Ferran Garcia de La Immaculada.
Laia Santos de El Sol i la Lluna
Marc Grande i Xavier Jara del Joan Blanquer
Paula Leiva i Pablo Martínez del Casal
Ordre del dia:
- Jornades esportives: ens hem anat reunint amb l'equip de treball de
mestres d'educació física i ja ho tenim bastant organitzat. Us explico com
anirà.
- Trobada del 8 de juny: donar les autoritzacions pel dret d'imatge que ens
demanen des de Barcelona a tots/es els que veniu.
També entre tots/es acabarem d'omplir el qüestionari que ens demanen.
- Els jocs: mirem a veure com ho té cada centre, us explico com ho tenen
a disseny i parlem de si tirem endavant alguna cosa més (jocs on line, per
exemple) o ho deixem així.
- Bústia: mireu si hi ha alguna cosa!
Desenvolupament de la trobada:
1. Jornades esportives:
13 de juny (6è) i 14 de juny (5è), a les Pistes d’atletisme.
Hi participen tots els centres amb els grups de 5è i 6è, excepte els de 6è
del Bonavista que tenen una sortida.
També hi participaran els alumnes de Sant Llorenç Savall.
A finals de la setmana vinent s’enviarà una carta als centres amb tota la
informació. Es demanarà que divideixin en dos el grup/classe.
Hi haurà 11 proves: relleus, matar, atrapibol, pitxi, llançament, cursa
d’obstacles,polis i cacos, salt de llargada, salt d’alçada, futbol barrufet i joc
de bàsquet. A cada prova hi ha un mestre d’educació física dels centres
que hi participen.
L’hora d’arribada serà les 9.30h per poder començar a les 9.45h.
Els representants insisteixen en acabar les jornades amb jocs d’aigua o
amb una ruixada com el curs passat.
2. Trobada provincial de Consells d’Infants a Barcelona:
Dissabte 8 de juny. L’horari 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.
Ens demanen que el nombre de representants que diem que van a la
trobada sigui ajustat per no trobar-se com fa 4 anys que hi van assistir
280 nens/es dels 400 que s’havien confirmat.

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)
Havíem demanat que hi poguéssin assistir 13 representants i ho canviem
a 12. Esperem que no hi hagi més baixes...
Dono una autorització pels drets d’imatge als representants que vindran.
L’han de tornar signades per les famílies. L’enviaré per correu perquè els
representants que no van venir també la tinguin.
- Qüestionari de treball previ a la trobada del Consell d’Infants: alguns
centres han treballat a l’aula el qüestionari. Posem en comú respostes i
s’afegeixen algunes propostes. El qüestionari servirà per compilar dades
d’interès de cada municipi però des del punt de vista dels nens i nenes.
Ens demana com descriuríem Castellar, què ens agradaria ensenyar als
nens/es que el visitin, què voldríem donar a conèixer (menjar, llocs
especials, a què ens agrada jugar, curiositats pels visitants, un dia
especial pel municipi...). Responem el qüestionari i la Mercè l’enviarà als
organitzadors de la trobada. Com que ens demanen una foto, dibuix...dels
representants quedem que enviarem les fotos de l’acte de constitució del
consell d’infants.
- Jocs: repassem com està el tema dels jocs de taula
- Lince, puzzles, memory, domino i trivial són els jocs que ha
d’elaborar el dissenyador de l’Ajuntament amb les imatges que l’hi
vam passar.
- L’Emili Carles-Tolrà elabora 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. Recollim bé les seves adreces
de correu i quedem que la Mercè enviarà un correu a l’informàtic per
si ens pot rebre un migdia.
- Suggeriments/propostes:
- Els plàtans de la Carretera Sentmenat tapen la visibilitat del
semàfor.
- Sota el Casal hi ha un parc nou amb gronxadors. No té font, se’n
podria posar una?
- La tirolina de la Plaça Europa fa molt temps que està espatllada.
- Joan Blanquer comenta que quan talin els arbres de prop de
l’escola tinguin en compte l’horari escolar pel soroll.
- Troben a faltar un pas de vianants al final del Carrer Molí (per
creuar el Carrer Pont). Els cotxes giren molt ràpid i és una zona on
hi passen molts nens i nenes per anar a l’escola.
- El dimecres dia 8 els resentants del Casal i del Sol i la Lluna van a la
ràdio.

