Acta del 7 de març
Assistents:
David Rodríguez, Ester Masaguer i Estel Sagrera de l’Emili Carles Tolrà
Laura Gómez i Núria Jurado del Mestre Pla
Jordi Alsina i Raquel Andreu del Bonavista
Mireia Llanas i Laia Segura del Sant Esteve
Xavi Ramiro i Ferran Garcia de La Immaculada.
Laia Santos de El Sol i la Lluna
Marc Grande, Víctor Pla i Xavier Jara del Joan Blanquer
Paula Leiva i Pablo Martínez del Casal
Ordre del dia:
1. Banc del temps del Consell d’Infants: saber si han passat la
informació a les famílies, recollir autoritzacions.
2. Jocs: recollir la feina de la 2ª activitat. Un joc per cada centre i el
trivial que es fa entre tots.
3. Trobada provincial de Consells a Barcelona el dissabte 8 de juny.
Saber qui pot venir.
4. Altres temes: reunió amb l’equip de mestres d’educació física per les
jornades esportives, bústia, suggeriments...
Desenvolupament de la trobada:
1. Comencem recollint 3 autoritzacions del banc del temps però hi ha
molts representants que no han llegit el correu i no saben que tenen
una carta informativa per entregar a les famílies amb l’autorització.
Arribem a un acord: rebran un altre correu amb la informació clara
del que han de fer per incriure’s al Banc del Temps amb la carta per
les famílies i l’autorització que han d’omplir. Si s’inscriuen tots els
representants organitzarem una trobada extraordinària que no serà
per treballar sinó per fer intercanvis entre representants, com una
prova del Banc del Temps.
2. Repassem tots els correus perquè hi ha alguns representants que no
els reben o que demanen que es canviï l’adreça. Si volen posar-se
en contacte amb la Mercè ho poden fer a:
conselldinfants@castellarvalles.cat
mcosta@castellarvalles.cat
guiadidactica@castellarvalles.cat
3. Abans de recollir la feina de la 2ª activitat es pregunta qui podrà i
voldrà venir a la Trobada provincial de Consells d’Infants de
Barcelona, dissabte 8 de juny.
Fem dues llistes: la de representants que ho han preguntat a les
famílies i la dels que no ho han preguntat. D’entrada no hi ha ningú
que digui que no vol o que no pot venir.
Sí que pot venir: la Laia Santos, L’Estel Sagrera, la Mireia, el Pablo,
la Núria, el Jordi, el Xavi Jara, la Raquel i el Marc (que ho ha dit el
divendres per correu electrònic)
Ho han de preguntar: l’Estel Massaguer, la Laia Segura, el David, la
Paula, el Xavi Ramiro, el Ferran, el Víctor i la Laura.

4. Jocs:
EL SOL I LA LLUNA: porta entre 50 i 55 imatges en un llapis de
memòria per fer el Lince.
L’EMILI CARLES-TOLRÀ proposa fer una adaptació de l’Eco Casa,
posant-hi edificis de Castellar.
EL CASAL porta una llista de propostes d’imatges pels puzzles i
algunes preguntes pel Trivial.
EL BONAVISTA una llista de llocs de Castellar que es poden
fotografiar pel memory.
El MESTRE PLA ha preparat el domino amb imatges de Castellar que
s’han de relacionar amb el nom del lloc o bé amb la descripció del
lloc. Quedem que ho enviaran per correu, juntament amb les
preguntes del Trivial que han preparat.
El SANT ESTEVE ha pensat en com adaptar el Cluedo i proposen que
s’assassini a l’Alcalde a la Ràdio, Ajuntament o Mirador amb una
pistola, ganivet, gerro o corda. Falten cosetes (sospitosos, més
llocs...) Comentàvem que es posaria el càrrec (Alcalde, mossèn,
policia, bibliotecària, dinamitzadora del consell...) en comptes del
nom perquè així el joc no caduca.
Comentem que no sabem si el dissenyador ens podrà fer tots els
jocs aquest any. El domino, el memory i els puzzles sí que els pot
fer. Els representants demanen que es faci el Trivial. I també
intentarem de fer el Lince... En funció del que ens pugui fer ell
potser demanem a l’Emili carles si pot elaborar tot el joc de l’Eco
casa i al Sant Esteve si pot fer El Cluedo. Quedem que ho confirmaré
per correu i que ho veuran a la 3ª activitat.
5. S’explica que la setmana vinent la Mercè es reunirà amb l’equip de
mestres d’educació física d’algunes escoles de Castellar per
concretar les jornades esportives a les pistes d’atletisme el mes de
juny. Les dates seran el dijous 13 de juny per 6è i el divendres 14
de juny per 5è. Aquest equip de mestres ja tenen les propostes de
proves que vam fer des del Consell.
6. El dimecres vinent, dia 13, tenen ràdio els representants del Mestre
Pla. La Mercè parlarà amb l’escola per si algú pot acompanyar als
representants amb cotxe tal i com vam fer el curs passat.
7. S’explica que a la web de l’Ajuntament www.castellarvalles.cat i dins
de l’apartat Participa trobaran tota la informació del Consell d’Infants
i podan veure les fotos de l’acte de Constitució i les fotos individuals
dels representants. També hi ha l’enllaç a la web del Banc del
Temps, que és http://castellarvalles.cat/bdtconsellinfants

