Acta 19 de març 2018 (1r i 2n ESO)
HORA D’INICI: 17:30 h.
HORA DE FINALITZACIÓ: 18:30 h.

ASSISTENTS:
Assistents: Laia Camprubí (ES), Laura Magaña (PC), Ayoube Abraham (LP), Gal·la Soy (LP), Irina
Daykha (IV), Sam Chica (JC), Marina Madrid (JC), Genís García (SC), Ivet Malagón (SC), Ahlam
Sousan (PC).
No presentats: Achraf Beirou (LP), Mayka Navarro (SC), Adrià Arnau (SC), Aina castro (SC), Carla
Barbens (SC), Oriol Cano (SC), Mohamed el Mansouri (SC), Eulàlia Anento (IV)
Excusats: *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. Decidir i concretar les 4 activitats/reptes de la cursa d’orientació
2. Concretar els criteris pel concurs de fotografia
3. Concretar hora i alumnes que vindran a col·laborar

DESENVOLUPAMENT:
1. DECIDIR I CONCRETAR LES 4 ACTIVITATS/REPTES DE LA CURSA D’ORIENTACIÓ
- Fer una figura d’acrosport preestablerta segons el número de components del grup
(tenen dues oportunitats). Els equips són de 3 a 6 persones, però en posem de 2 i 7
persones per si hi ha inscrits que no tenen equip i els hem d’afegir a altres grups.

Figura per a 2 persones

Figura per a 3 persones

Figura per a 4 persones
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Figura per a 5 persones

Figura per a 6 persones

Figura per a 7 persones
-

Desfer el nus: col·locant-nos tots en una rotllana i demanarem als nens que sense
deixar-se anar de les mans s'emboliquin tant com puguin entre ells. ATENCIÓ! És
molt important que no ens deixem anar de les mans perquè si no el nus serà
impossible de desfer. A continuació, quan ja estiguin ben barrejats i entortolligats,
els demanarem que entre TOTS es desfacin i tornin a fer la rotllana sense deixar-se
anar de les mans.

-

Passar el cercle: Els nens agafats de mans en rotllana, amb un cercle a sobre el braç
d’un nen de la rotllana. Es tracta, de passar l’aro d’un nen a l’altre, sense deixar-se
anar de les mans.
Challenge: Hi haurà una pilota. Tots els membres del grup s’hauran de passar la
pilota com vulguin (sense agafar-la), amb la mà, peu, espatlla, cuixa, etc., i l’últim
haurà de fer cistella a un cercle/cubell.

-

També vam acabar acordant que els guanyadors de la cursa tindrien el val de 10€ de Vic Comerç.
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2. CONCRETAR ELS CRITERIS PEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
Vam acordar que el concurs consistiria en fer 4 quatre fotos de 4 temàtiques diferents.
Es va fer pluja d’idees sobre quines temàtiques havien de sortir:
-

Alguna cosa humida
Vegetació
Ésser viu
Moviment
Alguna cosa petita
Blanc i negre
Transmetre amistat
Transmetre amor
Alguns cosa rodona de color vermell
Alguna cosa que hi predomini el color groc
Insecte

Finalment, després de fer votacions, les 4 temàtiques que van sortir més votes van ser:
-

Vegetació
Moviment
Transmetre amistat
Insecte

Vam acordar que el premi dels guanyadors del concurs seria 1 val per anar al cinema per a cada
membre del grup.

3. CONCRETAR HORA I ALUMNES QUE VINDRAN A COL·LABORAR
Es va quedar que ens trobaríem tots a les 15:00h davant de les pistes d’atletisme per preparar
la cursa d’orientació, tot i que el Centre Excursionista ja ens tindrà les fites col·locades.
Els responsables que explicaran i controlaran que s’assoleixin (o no) els reptes són:
-

Figura d’acrosport: Ivet Malagon i Marina Madrid
Desfer el nus: Laura Magaña i Ahraf Beirou
Passar el cercle: Laia Camprubí i Irina Daykha
Challenge: Sam Chica i Adrià Arnau

Ens retrobem el dilluns 26 de març a les 15:00h davant les pistes d’atletisme!

