
Acta del 24 de gener  
 

Assistents: 

David Rodríguez, Estel Masaguer i Estel Sagrera de l’Emili Carles Tolrà 
Laura Gómez, Pau Casamitjana i Núria Jurado del Mestre Pla 
Jordi Alsina i Raquel Andreu del Bonavista 
Mireia Llanas i Gina Zuñet 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 i Pablo Martínez del Casal 
 
Ordre del dia: 

1. Jornades esportives: explicar que hi ha un equip de mestres 
d’educació física que han fet la mateixa proposta des del Centre de 
Recursos Pedagògics). Decidir si ho organitzem conjuntament. 
Proposar proves. Tancar dates. 

2. Jocs: recollir les propostes de jocs sobre Castellar. Jocs de taula, 
jocs per la web, altres propostes. Ensenyar els jocs que ja hi ha fets 
i que guarden al Serveo de Recursos Pedagògics. 

3. Trobada provincial de Consells a Barcelona el dissabte 8 de juny. 
4. Altres temes: bústia, suggeriments... 

 
Desenvolupament de la trobada: 

 

1. Comencem la trobada amb 4 representants nous (dos del Casal i dos 
del Mestre Pla) i decidim explicar-los què es el Consell i com 
funciona. 

2. Jornades esportives: 
S’explica que hi ha un equip de mestres d’educació física d’algunes 
escoles de Castellar treballant per fer unes jornades esportives a les 
pistes d’atletisme el mes de juny. Com que la idea que tenen és 
pràcticament igual a la del Consell d’Infants decidim que és millor 
organitzar-ho conjuntament. 
Es decideix el dijous 13 de juny per 5è i el divendres 14 de juny per 6è. 
Com que en principi aquest curs hi participa tothom hi haurà 286 
alumnes de 5è i 262 alumnes de 6è. 
Arriben moltes propostes de proves. Algunes les descartem perquè 
l’espai no és l’adequat, altres perquè requereixen material que no 
podrem tenir. 
De totes les propostes que hi ha en prioritzem 18, les que ens agraden 
més, intentant que siguin variades: 
1. Relleus (peus lligats, cullera a la boca...) 
2. Mataconills 
3. Handball 
4. Volei 
5. Pichi 
6. Llançament (de disc o d’altres objectes) 
7. Cursa d’obstacles (amb sacs...) 
8. Polis i cacos 
9. Salt de llargada 



10. Salt d’alçada 
11. Futbol barrufets (jugar a futbol amb una pilota gegant) 
12. Joc de bàsquet (com el de l’any passat, o el 21, o...) 
13. Slackline (equilibris a la corda) 
14. La bandera 
15. Les 3 bases (o els colors) 
16. Prova de saltar a corda 
17. Tennis 
18. El macarró 
Es farien els grups mixtes organitzats per colors com el curs passat. 
Comenten que estaria bé poder tenir música ambient i poder acabar 
amb una guerra d’aigua (portant pistoles d’aigua de casa). 
Passarem les propostes a l’equip de mestres d’educació física. 
 
 
3. Jocs: 
Mirem els jocs que ens han passat del Centre de Recursos Pedagògics. 
La idea està bé però són molt senzills, es podrien millorar. 
A l’escola han proposat diferents jocs de taula que es podrien fer: 
1. Trivial de Castellar 
2. Dixit 
3. Joc de l’oca 
4. El Cluedo amb personatges i llocs coneguts de Castellar. 
5. Puzzles 
6. Pictionary o pictureca 
7. Monopoly 
8. Quién es quién 
9. Domino però fent que la imatge hagi de coincidir amb el nom del 
lloc. 
10. Lo sabe o no lo sabe 
11. Eco casa 
12. Taximanía 
13. Scrabble 
 
I jocs que voldrien que s’hi pogués jugar per internet: 
1. Ordenar foto (imatges de Castellar que apareixen. Quan et 
desapareixen s’han d’ordenar tal i com estaven. Per augmentar la 
dificultat es poden cada vegada més imatges) 
2. Sopes de lletres 
3. Mots encreuats 
4. Endevinalles de Castellar 
5. Trivial de Castellar on line 
6. Joc per endevinar una imatge borrosa de Castellar que es vagi 
aclarint.  
7. Boggle 
8. Minecraft 
9. Apalabrado 
10. Club penguin de Castellar 
11. Apalabrado 
12. Lo sabe o no lo sabe 
 
 



4. Trobada provincial de Consells d’Infants a Barcelona. Serà, si no hi 
ha canvis, el dissabte 8 de juny. En principi hi opden anar 10 
representants de cada Consell. Mirem si tothom té disponibilitat o 
no, i a veure quants representants quedarien. La Mercè va fent 
reunions a Barcelona per organitzar-la, ja ens explicarà. 

 
 
 
 
 
 


