Acta 29 gener 2018 (3r i 4t ESO)
HORA D’INICI: 17:30 h.
HORA DE FINALITZACIÓ: 18:30 h.

ASSISTENTS:
Assistents: Amina Abdou (ES), Carla Buxadé (JC), Sheila Raurell (SC), Marina Guerrero (SC),
Mahdia Driouch (LP), Salima Boutammant (LP).
No presentats: Enric Bou (ES), Dieulaine Moreno (IV), Víctor García (JC), Joel Tió (SC), Marc Font
(SC), Carla Solà (LP), Anna Morote (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.
2.
3.
4.

Dates Taules estudiants 2018
Què farem a les Taules 2018?
Buidat activitat Trobada Delegats/es
Fitxa per la propera sessió.

DESENVOLUPAMENT:
1. DATES TAULES ESTUDIANTS 2018
29 Gener
26 Febrer
19 Març
*26-27-28 Març: activitats de Setmana Santa
16 Abril
28 Maig
18 Juny
Juliol: Festa Major (dia a determinar)
2. QUÈ FAREM A LES TAULES AQUEST ANY?
A les primeres sessions preparem una activitat per fer un dia de Setmana Santa en funció de les
propostes que van sortir a la Trobada de Delegats/es.
A partir del mes d’abril, ens posarem a organitzar la part que ens pertoca de la Festa Holi que hi
haurà a la Festa Major.
3. BUIDAT ACTIVITAT TROBADA DELEGATS/ES
A la Trobada de Delegats/es vam debatre sobre quines activitats trobàvem a faltar a l’espai
públic. Van sortir moltes propostes i dediquem una estona en veure quines són viables i quines
no i perquè.
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Arribem a la conclusió que ens podem centrar en implicar-nos en l’organització d’activitats que
tinguin a veure amb:
Esports i gimcanes
Concursos i competicions
Proposem organitzar una tarda d’activitats durant la Setmana Santa (pendent de confirmar el
dia). Debatem una mica sobre com ens ho imaginem i arribem a la conclusió que ho hem de
treballar amb la resta de la classe. Es valora que és poc convincent preparar activitats esportives.
De totes maneres, s’acorda traslladar-ho a la resta del grup classe i, en tot cas, mirar com podem
fer una gimcana on hi hagi proves de tot tipus, a banda de només esportives.

4. FITXA PROPERA SESSIÓ
Entreguem una fitxa per cada un/a per tal que la podeu treballar amb la classe.
Recordeu que:
-

Només ens queden dues sessions abans de Setmana Santa, per tant, hem de ser
conscients que no podem sortir del que hem acordat.
És preferible que ho podeu treballar en horari de tutoria per recollir el màxim de
participació del grup.
Penseu en quines activitats us imagineu, quins premis si n’hi ha, com s’organitzaran els
equips, on s’apuntaran... i tot el que se us pugui acudir.

Ens retrobem el 26 de febrer!

