
Acta del 17 de Novembre  
Assistents: 

David Rodríguez, Estel Masaguer i Estel Ramoneda de l’Emili Carles Tolrà 

Xavier Jara, Júlia Martínez i Maria Martínez del Mestre Pla 

Aina Domingo, Ainhoa Alsina i Clàudia Moya de Bonavista 

Laura Gómez, Adrian Valderrama i Oscar Galera del Mestre Pla 

Pau López i Antonio del Sant Esteve 

Laura Guirado i Guillem Mimó del Casal 

Oriol Gibert de La Immaculada. 

 

-Primer ens vam presentar, a quina escola anem, el curs, i el nostre nom. 

-Vem repassar el calendari: dates de trobades, d’activitats i de Ràdio. Vam 

escollir el dia per anar a la ràdio. Vam quedar: 

23 de novembre: Joan Blanquer 

21 de desembre: La Immaculada i El Casal 

25 de gener: Mestre Pla 

14 de març: Sant Esteve 

9 de maig: Bonavista 

30 de maig: Emili Carles-Tolrà 

Ens vindran a buscar a l’escola a les 12.30h per entrar en antena a les 12.45h. Si 

hem de tornar a l’escola ens acompanyaran. 

- Els responsables de fer l’acta de la trobada seran els representants de l’escola 

que anirà a la ràdio. Aquesta és del Joan Blanquer.  

 

- Propostes: 

Aquestes van ser les propostes que van dir alguns representants: 

L’Emili Carles Fer un banc del temps (és com intercanviar-se coses però sense 

pagar res), treballar conjuntament entre escoles, animals domèstics, neteja de 

Castellar. Fer els parcs més segurs, i no tirar els xiclets al terra i finalment que 

estan farts de trobar-se una “caca” de gos al mig del carrer.  

El Bonavista Les places, fer una font al camp de futbol(n’hi ha una però la poden 

fer una miqueta més a prop) i finalment fer un torneig de bàsquet i de futbol. 

El Casal Oci infantil, renovar les rampes del skateparc, també renovar les grades 

del camp de futbol. 

Mestre Pla Arreglar les fonts del voltant de l’escola Mestre Pla.  

Joan Blanquer Posar un mapa del municipi,  al mercat municipal. 

 

Vem diferenciar els temes que ens servirien per l’encàrrec (treballar-lo tot el 

curs, fer activitats...) dels temes que passarem a la Brigada. Vem quedar que 

demanaríem al Guillem de la Brigada que torni a venir un dia com l’any passat. 



Ens vem posar d’acord que per decidir el tema faríem una votació i el resultat va 

ser: 

 

-TEMA: Animals Domèstics 6 vots 

-TEMA: El banc del temps   11 vots 

-TEMA: Oci infantil          1 vot  

-TEMA: De neteja              3 vots 

-TEMA: Treball conjunt entre les escoles 9 vots 

-TEMA: Dels parcs 4 vots 

 

Va guanyar CREAR UN BANC DEL TEMPS INFANTIL. Per saber més coses vem 

demanar al representant de l’Emili Carles-Tolrà que va fer la proposta que ens 

enviés un resum de què és un banc del temps. També vem dir que buscaríem 

informació per internet i ens la passaríem. 

 

-Torneig:  

Durant 2 anys s’ha fet el torneig,  el primer va ser als patis del Sant Esteve i del 

Joan Blanquer i el segon any al camp de futbol de Castellar del Vallès. 

Aquest any no es farà  perque els tutors de les escoles no volen perquè: es crea 

molta rivalitat i perquè es molt competitiu. La escola Bonavista ha proposat que 

en comptes de futbol que es faci un altre esport com per exemple: 

-Basquet 

-Tenis 

-Voleibol 

 

També que els equips fóssin d’altres escoles per exemple, 3 nens/es de la 

mateixa classe, 3 nens/es d’un altra escola i 3 nens/es d’un altra escola.  

 

Vem quedar que, com que tothom té ganes de fer una activitat esportiva amb 

nens/es d’altres escoles, a la trobada del mes de gener portarem propostes que 

haurem pensat amb els companys de l’escola. Han de ser propostes que no siguin 

molt competitives ni creïn rivalitat entre les escoles. 

 

 

 


