CONVOCATORIA DEL DIA
Classe

Data

Primer Consell 2010-2011

21 de Febrer de 2010

Centres assistents:
Can Vidalet - Folch i Torres - Gras i Soler - Isidre Martí

Joan Maragall - Lola Anglada - Matilde Orduña - Prat de la Riba

Ordre del dia:
§

Benvinguda.

§

Plantejament del tema escollit i presentación dels diferents
titulars.

§

Resum diagnosi PEC a la ciutat.

§

Precs i preguntes.

§

Torn obert de paraula.

Precs i Preguntes:

ACTA DEL DIA
Acords del consell:
El tema que es va acordar que es treballaria durant el Consell d’enguany es LA
CULTURA A TRAVÉS DEL JOC.
Els representats de cada una de les aules participants presenten els titulars de
cada classe:
Gras i Soler Curs: 5è (A i B)
Un dia de joc al carrer amb els avis d’Esplugues
Folch i Torres Curs: 5è A i B; 6è A i B
• Coneixem llegendes d’Esplugues per mitjà d’auques
• Els jocs i les llegendes no passen de moda
• Recuperar la memòria de la història d’Esplugues mitjançant els jocs.
• Recopil·lem informació i expliquem jocs als que jugaven els nostres avis
als parcs del nostre poble
Joan Maragall Curs: 6è (A i B)
• Fem que la cultura i el joc arribin a tothom.
Matilde Orduña Curs: 5è (A i B)
• Diguem adéu a l’avorriment amb l’ajut dels jocs Tradicionals.
Matilde Orduña Curs: 6è (A i B)
• Actuant i jugant aprenem a compartir i a conèixer altres cultures.
Prat de la Riba Curs: 5è (A i B)
• Creem zones de jocs tradicionals i moderns
Prat de la Riba Curs: 6è (A i B)
• Ens agradaria tenir un museu d'Història d'Esplugues, divertit i modern .
També volem que les activitats culturals d'Esplugues siguin més
atractives i lúdiques, perquè la cultura també pot ser divertida.
L’alcaldessa mostra el seu agraïment per la feina feta i ens informa de la feina
que estan realitzant altres col·lectius de la ciutat d’esplugues en torn al tema
del Projecte Educatiu de Ciutat

Impressions personals :
Es valorar de manera molt positiva la feina feta per tots els consellers i que van
compartir els representants en l’acte. S’anima als consellers a continuar
treballant en aquesta línia.
Els representants varen fer unes presentacions molt encertades i clarificadores i
es dóna la nostra enhorabona pels ànims i l’entusiasme amb que es van fer
totes les intervencions.

Acords de la classe:

Firmes dels Representants:

___________________

___________________

