Acta del dia 19/01/2012

Han

assistit:

Laura

Gómez/Noélia

Gallardo/Adrián

Valderrama/Óscar

Galera/Izan

Romero/Gina Zuñet/Pau Lopez/Antonio Muñoz/Laura Guirao/Carla Farriol/Aaron Cerezo/Oriol
Gibert/David Rodríguez/Estel Masaguer/Estel Ramoneda/Xavier Jara/Júlia Martínez/Maria
Martínez/Aina Domingo/Ainhoa Alsina/.

Acta de la sessió:
- L’activitat: Hem recollit les activitats de totes les escoles i amb diferents grups hem
comparat i analitzat les diferents fitxes que havien escrit tots els nens i nenes de 5è i 6è de
primària.
Els intercanvis que més es demanen són:
Què voldries ensenyar?:
Jugar a futbol, fotografia, bitlles catalanes, ballar, bàsquet, música, cuina, reforç escolar, anar
en bicicleta, decoració de treballs, ping-pong, dibuixar, idiomes, scooter, wii, internet, tocar la
guitarra, papiroflèxia, Nintendo DS, patinatge i teatre.
Què t’agradaria aprendre?:
Papirofèxia, decorar treballs, idiomes, ballar, tocar la guitarra, internet, cuinar, hípica, hiphop, tocar el piano, arreglar bicicletes, fotografia, jugar a tennis, jugar a escacs, informàtica,
bateria, jugar a futbol, scooter.

També hem començat a pensar com voldríem organitzar el Banc del Temps. Havíem de
plantejar-nos algunes preguntes:
Qui podria ser usuari del Banc del Temps (edats), si acceptaríem la collaboració puntual
d’adults per ensenyar-nos a fer alguna cosa, si ens cal un espai (com hauria de ser, propostes
de llocs), dies i horari que hauria de funcionar el Banc del Temps, com el donaríem a
conèixer, què ens faria falta (si volem fer talonaris d’intercanvi, taulell d’intercanvis, web del
banc del temps...).
Pel que fa a les edats dels usuaris del Banc del Temps cada grup proposava una cosa diferent:
-

5è i 6è

-

de 1r de primària a 1r d’Eso

-

de 5è a 2n d’Eso

-

de 4t a 6è

La majoria creu que pot ser bona la collaboració puntual dels adults.
Tothom té clar que cal un espai i es proposa que pugui ser una escola per poder fer
intercanvis d’activitats esportives, de reforç, de música... alhora. S’ha de preguntar si això
seria possible i també si es podria utilitzar la cuina perquè es demanen molts intercanvis
d’aprendre a cuinar.

Amb els dies i els horaris no hi ha hagut acord, cal preguntar quins recursos tindríem.
Tothom creu que hauríem de tenir una web. La proposta de fer una web semblant a la del
Banc del Temps de Sant Cugat es veu bé. També es faria servir l’Actual per donar a conèixer
el Banc del Temps.
Com que sortien molts dubtes hem quedat que la Mercè parlarà amb els regidors i regidores
per saber de quins recursos disposem i que la segona activitat es penjarà a la web i s’enviarà
als tutors/es i representants després de parlar amb els polítics.

Suggeriments:
El Mestre Pla es queixa de les pintades a les parets. Diuen que hi ha moltes paraulotes.
Per fer activitats conjuntes entre les diferents escoles surten les propostes següents:
-

El Joan Blanquer proposa alguns esports per fer amb les altres escoles: voleibol, handbol,
bàsquetm tennis, bàdminton, futbol tennis, escacs, ping pong, petanca, hoquei, pichi,
cursa de trastos, cursa de patinets, saltar a corda, cursa de bicis, relleus, dames, bitlles
catalanes, mini golf, baldufa, karaoke, torneig de ballar, dards, futbol.

-

L’Emili Carles-Tolrà proposa tir amb arc, futbolí humà, cursa de cambrers, gimcana de
jocs, la bandera (de dia i de nit), geocaching, bitlles i futbol.

-

El Sant Esteve proposa: concurs de fotografia, concurs d’objectes de material reciclat,
escacs, ping pong, concurs de dibuix, bàsquet.

Surt la idea de fer les activitats entre escoles, sense pares. Com que es va dir que no es volia
fomentar la competitivitat entre centres tothom està d’acord que es podrien fer equips mixtes
per sorteig.

