Acta 26 de febrer 2018
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), Sam
Chica (JC), Marina Madrid (JC), Genís García (SC), Ivet Malagón (SC), Mayka Navarro (SC), Adrià
Arnau (SC), Oriol Cano (SC), Ahlam Sousan (PC).
No presentats: Achraf Bairou (LP), Irin Daykha (IV), Aina Castro (SC), Mohamed El Mansouri,
Eulàlia Anento (IV).
Excusats: 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.
2.
3.
4.
5.

Presentar les propostes d’activitats proposades pel grup-classe
Valorar conjuntament les activitats proposades
Escollir l’activitat que sigui més viable i que agradi més. Posar-li un nom.
Escollir un dia, hora i lloc per realitzar l’activitat
Escollir els mètodes més eficaços per fer-ne la difusió

DESENVOLUPAMENT:
1. PROPOSTES PRESENTADES
- Festa de l’escuma (la descartem perquè és una activitat més encarada al bon temps)
- Led party (la descartem perquè és una activitat que s’hauria de fer de nit i a més a més
suposa un cost elevat).
- Gimcama amb disfresses.
- Festa de l’esport
- Scape Room (el descartem perquè és una activitat que suposa fer grups reduïts, i no és
a l’aire lliure com s’havia proposat inicialment).
- Holi Festival (no la descartem però la posposem per fer-la més de cara al bon temps).
- Esport i cinema. Matinal Esportiva i tarda de cine.
- Concurs de fotografia
- Cursa d’orientació
- Competició de Play Station (ho descartem)
- Gimcama de diferents proves
o Esportives
o Fotogràfiques
o Resoldre enigmes
2. VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
Es debat sobre la viabilitat de les propostes. Sembla ser que el que més agrada és fer una
cursa d’orientació per equips però en la qual s’hagi de competir in situ amb altres equips
per poder superar algun tipus de prova. S’acorda que podem crear una competició en la
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qual s’hagi de fer superar una prova per poder seguir amb la cursa d’orientació, és a dir, es
farà una cursa d’orientació però quan es troba una fita s’ha de superar un repte/prova. És
dificultós fer-ho alhora contra un altre equip perquè potser un va més ràpid que un altre a
l’hora de desplaçar-se. A més a més agrada la idea que hi hagi un concurs de fotografia pel
mig.
3. ACTIVITAT PROPOSADA
“Supera’t i capta el moment!”
Cursa d’orientació. A més a més, a cada fita s’ha de superar una prova/repte. Paral·lel a la
competició hi ha un concurs de fotografia (opcional pels participants).
Premi als guanyadors de la cursa d’orientació: vals per entrades al cine.
Premi al guanyador del concurs de fotografia: val per descompte per fer compres al
comerç de Vic.
4. DIA I HORA I LLOC PER REALITZAR L’ACTIVITAT
Dimarts dia 26 de març de les 16:00 a les 19:00 a la zona esportiva.
5. COM EN FAREM LA DIFUSIÓ?
Els assistents es comprometen a fer-ne difusió per les xarxes socials (instagram, facebook i
twitter) i també via WhatsApp. També s’ofereixen per fer-ne difusió a les classes de
tutoria, explicant-ne ells mateixos l’activitat.
Des de Vicjove també ens comprometem a crear un document (flyer) per poder-lo passar
el més ràpid possible per les xarxes socials i pels canals de comunció i així donar a conèixer
l’activitat com més aviat millor.

Recordeu que:
-

Només ens queda una sessió abans de setmana santa, i que en aquesta sessió haurem
d’acordar al més aviat possible tot el desenvolupament de l’activitat.
Des de Vicjove ens ocuparem de pensar proves però els assistents també hi ha de
pensar.
Molt important assistir a la propera sessió.

Ens retrobem el 19 de març!

