TDR 6: Valoració
Dilluns 13 de juny
ORDRE DEL DIA
1- Com va anar el PLE?
1.1- Com us vau sentir?
1.2- Què ens han contestat
2- Com us heu sentit després de la feina feta com a representants
2.1- Omplir la cartolina dels adjectius i comparar-ho amb el power point dels
objectius inicials
2.2- Mirar els videos de la Torre Malagrida

3- Com animem als companys de 4rt que l’any que ve faran 5è que siguin
representants?
3.1- Gravem video
4-Berenar

Adjectius dels i les representants
al principi del Consell dels Infants:

Activa

responsable

Nerviós/ a

afortunat

espantat

divertit

contenta

Tranquil·la

inquiet

pensativa

emocionat

Il·lusionada

acompanyat

Adjectius dels i les representants al final del Consell dels Infants:

Respostes - semàfor
EQUIP DE GOVERN:

Vermell: no depenen de nosaltres
Taronja: per estudiar
Verd: a punt de iniciar-se, semblantment
com demanem o una mica diferent però
a punt de fer-se o bé que ja s’estan fent.

ADJECTIUS DELS ALTRES GRUPS:
1- INNOVADORES
2- DEMOCRATITZADORES
3- LÚDIQUES
4- LLIGADES A LA NATURA
5-VISIÓ INTERCULTURAL
6-ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE
7- ACTIVITATS PER APRENDRE
8-ACTIVITATS PER SORTIR MÉS DE CASA

Propostes
1-Creació d’una zona per a videojocs i impressores 3D a la Biblioteca d’Olot
2-Que el cinema disposi de sala per veure pel·lícules en 3D i que es programi un
festival de CinemaKids
3-Un Espai Cràter més experimental i que l’antic Museu dels Volcans, al Parc Nou,
sigui el Museu de la Flora i la Fauna
4-Fer exposicions pensades per als més petits i més experimentals als Museus d’Olot
5-Fer teatre en streaming per veure a casa des de la TV a través del canal Youtube
6-Teatre per a nens i nenes malalts i, una part del Sismògraf, sigui de dansa per a
persones discapacitades
7-Festes de Nadal: La Pista de Gel més gran i que duri més dies
8-Portar grups famosos com Aitana, la Suu, La Rosalia a Festes del Tura i organitzar
una festa Holi. Que la Televisió d’Olot i Ràdio Olot facin publicitat de les Festes del
Tura.
9-Història d’Olot en fotografies
10-Tallers de moda, lettering, disseny gràfic i cinema
11-Entrades de la Cultura – Música i Festivals al Torín – amb preus més econòmics
12-Festival del Còmic, del Manga i l’Anime
13- Festival de l’Aigua
14- Festival d’skate, graffiti, hip-hop i fer un nou skate parc

Propostes
15-Festival cultural o de por mensual, els diumenges al Firal d’Olot i a la Sala
Torín, amb tallers, jocs de taula, treballs manuals i braçalets
16-Festival de Cuines del Món i participar en el Concurs de Masterchef
17-Concurs Good Talent
18-Concurs de mascotes a la Sala Torín
19-Una gimcana a Olot
20-Disposar de parcs amb elements de joc diversos com tirolines, càmeres
elàstiques, tobogans gegants, tubs o laberints
21-Plantada d’arbres i neteja de boscos
22-Cobrir la plaça de Braus d’Olot per realitzar-hi espectacles culturals
23-Obertura de l’espai de jocs i esports a la plaça Campdenmàs
24-Creació d’una sala multillocs amb videojocs, realitat virtual i una sala
d’exhibició i un espai de creació
25-Creació d’una sala de cinema públic
26-Creació d’una nova sala d’esbarjo, joc o bolera
27-Creació d’un Planeta Màgic Públic
28-Creació d’un spa o piscina termal pública

