Acta del 15 de Novembre
Assistents:
David Rodríguez, Estel Masaguer i Estel Sagrera de l’Emili Carles Tolrà
Laura Gómez del Mestre Pla
Jordi Alsina del Bonavista
Mireia Llanas, Laia Segura, Izan Romero i Gina Zuñet del Sant Esteve
Laura Guirado i Guillem Mimó del Casal
Ferran Garcia i Xavi Ramiro de La Immaculada.
Ainhoa Alsina, representant del curs passat
-Primer ens vam presentar, a quina escola anem, el curs, i el nostre nom.
Aquest any hi ha 21 representants, comença El Sol i la Lluna que ja té un
curs de 5è. L’Ainhoa (representant del curs passat) hi anirà un dia amb la
Mercè per explicar el projecte als alumnes.
-Vem repassar el calendari: dates de trobades, d’activitats i de Ràdio. Vam
escollir el dia per anar a la ràdio. Vam quedar:
Novembre: Joan Blanquer
19 de desembre: Sant Esteve
30 de gener: Bonavista i La Immaculada
13 de març: Mestre Pla
8 de maig: El Sol i la Lluna i El Casal
29 de maig: Emili Carles-Tolrà
Ens vindran a buscar a l’escola a les 12.30h per entrar en antena a les
12.45h. Si hem de tornar a l’escola ens acompanyaran.
- Els responsables de fer l’acta de la trobada seran els representants de
l’escola que anirà a la ràdio. Aquesta és del Joan Blanquer.
- Propostes:
Aquestes van ser les propostes que van dir alguns representants:
L’Emili Carles:
- Donar a conèixer Castellar a través del joc. El primer pas per
respectar i estimar qualsevol cosa és conèixer-la bé. Amb aquest
objectiu proposen l’encàrrec.
- Lipdub amb totes les escoles
- Crear un esplai de tarda. Es comenta que poden anar a la Ludoteca
però ho veuen com un espai molt infantil per ells.
- Campanya de reciclatge
- Obrir l’Esapai Tolrà un dia a la setmana per poder jugar a jocs de
taula.
El Bonavista
- Sortides amb les escoles per netejar boscos. Dia del Medi Ambient
(5 de juny)
- Fer alguna activitat per La Marató.
- Crear una xarxa amb continguts escolars presentants de maneres
divertides.
Mestre Pla
- Fer intercanvis entre escoles (activitats, de visites a les escoles...)
Joan Blanquer

-

Obrir espais esportius i patis de les escoles fora dels horaris d’ús
habitual (caps de setmana, tardes...)
Guia per a nens i nenes de Castellar (amb llocs d’interès, entitats on
fer activitats...) Guia feta per nens i per a nens.
Sortida per netejar el poble.

També van sortir molts temes que passarem a la Brigada o al
departament que correspongui. Són:
- Cotxes que aparquen malament prop del Mestre Pla.
- Senyals de trànsit velles (prop de l’Emili Carles)
- La font de la plaça de l’Emili Carles no funciona. Tampoc han pintat
els passos de peatons. Al Consell d’Infants fa molt de temps que ens
van dir que ho faríen (juliol del 2011)
- No funciona la font de davant de la farmàcia Yangüela.
- Posar llums a l’skate park. Es proposa que siguin com els de la
piscina.
- Preguntar a l’alcalde què és l’edifici de davant de l’skate park al
costat de l’Aldi.
- El Joan Blanquer comenta que la parada de bus fa molt soroll i que
molesta quan estan fent classe.
- A la Carretera Sentment els arbres tapen el semàfor i el senyal de
peatons.
- La font de davant de l’escola Mestre Pla no funciona.
Per escollir el tema no va fer falta votar perquè ens vam posar d’acord de
seguida. El tema escollit és:
-TEMA: Descobrir Castellar a través del joc.
La Mercè ens explica que hi ha una noia que ha fet jocs adaptant-los a
Castellar (un monopoly, joc de memory...). Parlarà amb ella i li direm si
pot venir un dia.
Surten idees de jocs d’endevinalles sobre Castellar, cerar una web, fer
concursos...
Els altres temes que es van proposar (després d’agrupar el que havia anat
sortint) són:
-TEMA: Neteja i medi ambient. Campanya de reciclatge, netejar entorn i
netejar carrers. Quedem que potser podríem organitzar una neteja perquè
és una activitat puntual.
-TEMA: Oci infantil. Fer un esplai de tarda, aprofitar més l’Espai Tolrà i
obrir els patis de les escoles i dels equipaments esportius.
Vam quedar que:
- Dinamitzar el BANC DEL TEMPS INFANTIL. Tornar a fer difusió, cartes
per les famílies...
-Jornades esportives: les escoles que van participar-hi el curs passat les
van valorar molt bé. Es farà igual.

