Acta 26 de febrer 2018
HORA D’INICI: 18:45 h.
HORA DE FINALITZACIÓ: 19:45 h.

ASSISTENTS:
Assistents: Amina Abdou (ES), Carla Buxadé (JC), Víctor Garcia (JC), Sheila Raurell (SC), Mahdia
(IP)
No presentats: Enric Bou (ES), Dieulaine Moreno (IV), Joel Tió (SC), Marc Font (SC), Carla Solà
(LP), Anna Morote (LP), Marina Guerrero (SC), Salima (LP).
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. Preparació de l’activitat prevista pel 27 de març
2. Difusió de l’activiat prevista pel 27 de març

DESENVOLUPAMENT:
1. Preparació de l’activitat prevista pel 27 de març
Posem en comú les fitxes d’activitats que els participants de la reunió van omplir amb els
companys de classe, per tal de començar a definir l’activitat prevista pel 27 de març.
Després de fer una bona estona de debat, acabem acordant el següent:
-

Nom de l’activitat: XGames. Cursa de proves per Vic.
Data de l’activitat: dimarts 27 de març
Hora i durada: De 16.00 a 18.00
Edats a les que va dirigida l’activitat: de 1r a 4t ESO
Lloc de trobada: Vic Jove
En què consisteix l’activitat:
o Es tracta d’una gimcana urbana de 10 proves de diferents tipus, que es fa en
equips de 2 o 4 persones.
o Es faran proves del tipus: obstacles, bitlles, ball i música, punteria, mímica, ...
Alguna de les proves serà de preguntes de diferents temàtiques.
o Cada prova puntuarà i hi haurà un equip guanyador (si hi ha molta participació
hi haurà 2 equips guanyadors).
o Per anar de prova en prova, un cop superada la primera es donarà una pista
que portarà a l’equip a la prova següent.
o Cada equip començarà per una prova diferent per no encallar-se.

-

Es faran inscripcions per equips de 2 o 4 persones. Les inscripcions es poden fer a
través dels delegats de les classes, al Vic Jove, o el mateix dia de l’activitat.
Els premis consistiran en:
o 1r premi: targeta de Vic Comerç per valor de 25€ per cada membre de l’equip

-
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2n premi: una entrada per anar a cine a veure la peli que vulguis per cada
membre de l’equip

Des de la taula d’estudiants es pensaran possibles proves, que es posaran en comú a la
propera reunió del 19 de març. Aquells que no puguin assistir a la taula, podran fer arribar les
seves propostes al Vic jove.

Els participants de la taula d’estudiants podran recollir inscripcions d’equips interessats en
participar de l’XGames. Ja es farà arribar un mail amb la fitxa que caldrà omplir per fer les
inscripcions.

2. Difusió de l’activitat prevista pel 27 de març
S’explica que es faran uns fulletons per tal de difondre aquesta activitat, i també la que s’està
preparant des de la Taula d’Estudiants de 1r i 2n ESO.
Es faran arribar aquests fulletons a les classes de 1r a 4t ESO, i servirà de suport perquè els
participants de les taules d’estudiants les puguin explicar.
També es farà arribar el cartell de difusió a través de mail i xarxes socials, per tal de poder-lo
distribuir entre tots els alumnes d’ESO de la ciutat.

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.
Molt important assistir a la propera sessió.

Ens retrobem el 19 de març!

