Acta 19 de març 2018 (3r i 4t ESO)
HORA D’INICI: 18:45 h.
HORA DE FINALITZACIÓ: 19:45 h.

ASSISTENTS:
Assistents: Amina Abdou (ES) i Marina Guerrero (SC).
No presentats: Enric Bou (ES), Dieulaine Morneo (IV), Sheila Raurell (SC), Joel tió (SC), Marc Font
(SC), Carla Solà (LP) i Anna Morote (LP).
Excusats: Carla Buxadé (JC) i Víctor García (JC).
*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 10 proves per la gimcana
2. Decidir i concretar les 10 enigmes per la gimcana
3. Informar que es busquin més companys perquè ens ajudin el dia de la gimcana

DESENVOLUPAMENT:
1. DECIDIR I CONCRETAR LES 10 PROVES PER LA GIMCANA
Es va decidir que en comptes de 10 proves o reptes només en faríem 5. Així, a la resta de
fites només hauran de trobar l’enigma per desplaçar-se fina a la següent (sense fer cap
prova).
1) Els grups tindran 1 minut per inflar el màxim de globus possibles. Tindran tants punts
com globus inflats.
2) Aconseguir aguantar-se tots plegats amb 2 peus, 3 mans i un colze. S’ha d’anotar si
s’aconsegueix el repte o no. Màxim 2 intents.
3) Un membre del grup haurà de taral·lejar la cançó que senti mitjançant uns auriculars.
La resta del grup tindrà 30 segons per endevinar de quina cançó tracta. Aquest
procediment es farà 3 cops (3 cançons), i els grups tindran tants punts com encerts (si
només encerten 2 cançons, 2 punts). Una oportunitat per cançó.
4) Anar d’un punt a un altre passant-se un globus inflat entre tots els membres del grup
sense utilitzar les mans. 2 oportunitats.
5) Aconseguir que una persona del carrer ens canti una cançó. Si volem, podem cantar
amb ella. La cançó que canti ha de tenir una durada de més de 20 segons.
2. DECIDIR I CONCRETAR LES 10 ENIGMES PER LA GIMCANA
Decidim que en comptes de fer 10 enigmes en fem 9, ja que un dels punts és Vicjove (inici i
final de la gimcana).
Les 9 enigmes estan decidides i els deixem en secret per els participants que s’inscriguin a
la gimcana.
3. INFORMAR QUE ES BUSQUIN MÉS COMPANYS PERQUÈ ENS AJUDIN EL DIA DE LA
GIMCANA
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Les dues assistents a la Taula d’Estudiants ens comenten que buscaran a més persones que
l’ajudin però necessitem més ajudants per el dia 27 de març per poder controlar les proves
i poder ajudar als participants (si cal) a desxifrar els enigmes de cada fita a més a més de
timbrar el cartonet de cada equip.

Ens retrobem el dimarts 27 de març a les 15:00 a Vicjove!

