Acta 16 d’abril 2018 (1r i 2n ESO)
HORA D’INICI: 17:30 h.
HORA DE FINALITZACIÓ: 18:30 h.

ASSISTENTS:
Assistents: Laia Camprubí (ES), Ayoube Abraham (LP), Irina Daykha (IV), Sam Chica (JC), Marina
Madrid (JC), Genís García (SC), Ivet Malagón (SC), Mayka Navarro (SC), Aina Castro (SC).
No presentats: Gal·la Soy (LP), Achraf Beirou (LP), Adrià Arnau (SC), Mohamed el Mansouri (SC),
Eulàlia Anento (IV), Ahlam Sousan (PC)
Excusats: Laura Magaña (PC), Oriol Cano (SC), Carla Barbens (SC),
*SM Sant Miquel; LP Institut La Plana; JC Institut Jaume Callís; IV Institut de Vic; SC Sagrat Cor;
PC FEDAC Pare Coll; ES Escorial.

ORDRE DEL DIA:
1. Valoracó Jove Mou-te!
2. Donar a conèixer la nova APP Vicjove
3. Festa Holi
a. Explicar la nova ubicació
b. Pensar les proves per aconseguir la pols de colors
c. Pensar alguna activitat/premi per evitar que els participants no llencin les
bosses de la pols de colors al terra
d. Plantejar un possible concurs de talents per fer abans de la Festa Holi.

DESENVOLUPAMENT:
VALORACÓ JOVE MOU-TE!
Els assistents comenten que hi va haver grups que es van inscriure a la cursa d’orientació que
finalment no es van presentar a la cursa. Per evitar-ho, surt la idea que una pròxima vegada es
podria deixar una fiança i així tindríem una previsió real d’assistents. La fiança podria ser
individual i no molt alta o de grupal. De la mateix manera, si algú finalment no hi pogués assistir,
avisaria per poder recuperar els diners de la fiança.
També es comenta que hi va haver poca participació. S’explica que costa molt engrescar als
alumnes ja que només els agrada participar en esports com el futbol o directament volen
aprofitar la tarda per anar a la fira que hi ha instal·lada per setmana santa.
DONAR A CONÈIXER LA NOVA APP VICJOVE
Cap dels assistents coneix la nova APP Carnet Vicjove. Expliquem en què és i els seus beneficis
(descomptes). Hem quedat a la propera taula d’estudiants ens diran comerços/botigues del seu
interès en el quals els agradaria tenir-hi descomptes.
FESTA HOLI
Explicar la nova ubicació
S’explica que per motius aliens a nosaltres, el lloc on es realitzarà la Festa Holi d’aquest any no
serà al Vicjove sinó a la nova pista que hi ha al Barri del Montseny. Hem d’acabar de valorar si
aquella zona serà prou gran per poder realitzar-la, però ha tingut bona rebuda per els assistents
a la taula d’estudiants.
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Pensar les proves per aconseguir la pols de colors
S’han de pensar diferents proves per poder aconseguir les bosses amb la pols. Tenim 1300
bosses a repartir amb tots els assistents, però hem de dinamitzar l’activitat una hora abans de
l’inici de la Festa Holi (18:00) per fer que les bosses tinguin un valor i cada persona hagi de
superar una prova/repte per poder-la obtenir. Em d’evitar donar les bosses de pols de colors
perquè si. S’ha comentat a la sessió que l’any passat hi va haver cues llargues a les diferents
proves, així que proposem que per a la propera sessió es pensin 4 o més proves/reptes per
repartir més als assistents.
Pensar alguna activitat/premi per evitar que els participants no llencin les bosses de la pols de
colors al terra
Es proposa fer alguna activitat premi per evitar embrutar el terra amb totes les bosses de pols
de colors un cop s’han fet servir. Es comenta fer un concurs que consisteixi en premiar d’alguna
manera a la/les persona/es que recullin més bosses del terra. De cara a la propera sessió hem
de pensar maneres amb les que podem evitar que les bosses vagin a parar a terra. Pensar
accions/activitats/premis que evitin aquest fet.
Plantejar un possible concurs de talents per fer abans de la Festa Holi
S’ha explicat que l’any passat es va planificar un concurs de talents a les 17:00, just abans de
començar les proves de la Festa Holi. El problema que hi va haver és que no s’hi va presentar
ningú. Aquest any, la intenció és que si es programa aquest concurs, hem de tenir unes quantes
persones que sapiguem del cert que es presentaran, sinó no cal ni posar el concurs al programa.
A la pròxima taula d’estudiants valorarem si realment val la pena o no.

Ens retrobem el dilluns 28 de maig a les 17:30 a Vicjove!

