
 
 
Grup Impulsor 
 
Acta de la reunió dia del 20 de juny de 2018. 
 

1. Valoració de la xerrada sobre les TIC. 
Hi va haver debat i això és positiu. Hem de mirar les visites que 
hi ha hagut al youtube del vídeo. Les valoracions que es van 
demanar per escrit van san ser bones excepte una. Alguna 
persona va comentar que no havíem aprofundit prou en el tema 
de les TIC. Potser ens va faltar aprofundir més com es 
treballaran les noves tecnologies a partir del document en 
vídeo. Són uns materials que permeten la reflexió sobre les TIC 
però no hi podien haver receptes màfiques perquè no 
existeixen. 
A l’ institut introduiran el material TIC en el pla tutorial i 
segurament projectaran algun d’aquest material a les reunions 
de pares. Des de l’Ampa Sant Cristòfor també creuen que és un 
bon material per a fer alguna xerrada de presentació amb algú 
del PEB. 
 
La Liliana ens va manifestar l’ interès per aquest projecte i la 
innovació que representa. És un material per iniciar una 
conversa, una reflexió, una exploració etc. 
Des del perfil del twitter del Grup Impulsor ens plantegem cada 
quan es difonen els vídeos. Quedem que un cop al mes. 
 
 

2. Mostra d’entitats. 
Serà el dia 30 de setembre. Es farà un joc de l’oca amb els 
logos de les entitats. 
Es participarà a la gimcana, com sempre. 
 

3. Propostes per al curs següent. 
Es planteja la problemàtica que la gent fumi a les instal·lacions 
esportives. És un tema difícil però se n’ha de parlar.  
Tornem a plantejar els dos eixos del Fòrum que no hem tocat 
gaire. La Carlota i jo parlarem amb les àrees d’Esports i 
d’Entitats per tractar quina és la participació del GI amb 
aquestes àrees.  
 
Els projectes Consells d’Infants i  XIC ja funcionen normalment. 
 



El Josep M proposa parlar de la responsabilitat dels pares en les 
noves tecnologies com una segona part del vídeo. 
 
El Toni planteja alguna idea com ara: 
Els pares i fills han de parlar, la responsabilitat, gestió 
d’emocions, fer front a la frustració,... 
Ens hauríem de fixar alguna fita nova per al curs vinent. Estaria 
bé que engresquéssim més gent. 
 


