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Acta Reunió Grup Impulsor  

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT DE TORELLÓ 

https://zoom.us/j/98132184498 

Dia: 22 de setembre de 2020 de les 13.15h a les 14.30h 

Assisteixen: 

▪ Núria Montanyà, Regidora d’Educació 

▪ Carme Camprubí, Tècnica d’Educació 

▪ Joan Dot, Tècnic d’Educació  

▪ Meri Payan, tècnica de diversitat 

▪ Yousra Touri, tècnica de diversitat  

▪ David Sala, família de l’IEMM 

▪ Jaume Caelles, docent i director pedagògic de l’escola Rocaprevera 

▪ Montse Gavarros, família Escola Sagrats Cors 

▪ Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

▪ Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

 

 

S’excusen:  

▪ Carme Brugarola, assessora LIC 

▪ Montse Martí, tècnica de formació ocupacional 

▪ Ester Martí Crespo, educadora llars d’infants la Cabanya 

▪ Toni Colomo, Tècnic d’Esports 

▪ Glòria Camps, cap d’Estudis de l’Escola Sagrats Cors. 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/98132184498
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ACTA DE LA REUNIÓ 

1. Acordar el calendari de trobades del Grup Impulsor pel curs 2020/21  

Núria: El dia 20 d’octubre té una reunió que no es pot moure. Comenta que no cal canviar 

la data. Endavant amb la resta de dates. El 22 de desembre es comenta que pot coincidir 

amb el final del 1r trimestre escolar però a tothom li va bé.  

2. Validar la infografia sobre els recursos educatius de Torelló (10’) 

Recursos, agents, espais ... La Núria comenta que, més que el contingut, el què es podria 

revisar serien els títols que s’han posat. Hi ha molt contingut. Serà un pòster que estarà a la 

pàgina web. En un futur es farà interactiu i dinàmica per accedir als recursos, agents i espais.  

Bona valoració de la infografia. S’entenen els continguts. Hi ha molta informació però 

s’entén i està ben organitzat.  

David comenta que li cal estona per anar digerint tota la informació. Serà un bon recurs per 

reflexionar als Fòrums, per tenir com a índex i saber què tenim i què no.  

Jaume exposa que hi havia un recurs on es podien anar seleccionant els camins, les opcions. 

Seria una altra mirada per tenir en compte. Una mirada pràctica, àgil, que et permetés 

accedir a la informació de forma fàcil. També pot ser una bona eina per tenir als centres 

educatius, als recursos. Hauria de ser un pòster gran. També es proposa fer algun tipus de 

joc o de dinàmica de cara a escoles i instituts, tant per alumnat com per a les seves famílies. 

Potser des del Servei Comunitari, el Consell de Delegats o del Consell d’Infants, es podria 

treballar per dissenyar una proposta que arribi a aquests col·lectius.  

Montse: Rodonetes de Projectes i Espais Conjunts → Secundària (hi falta una “a”)Per 

plasmar-ho en paper, potser atabala una mica. Buscar una manera perquè visualment entri 

més, sobre tot el contingut de les rodones que concreten cada apartat.  

S’acorda el canvi de nom de Mapa a Ecosistema educatiu de Torelló. Abans de la reunió 

també es comenta que el cartell de PEC és molt fosc i gairebé no es veu (el del mig de la X). 

Hauria de ser blanc o en tot cas gris clar.  

3. Preparació de la Roda de premsa de presentació del Mapa de recursos i del procés 

participatiu del PEC (29/30 de setembre) (15’) 

Es comparteix la proposta del Dossier de premsa, amb l’objectiu de poder-lo donar als 

mitjans. Què és el PEC / Què s’ha fet durant aquest procés / Presentació de les dades per 

fer-les més visuals  

Es demana el permís per les fotos. Caldrà demanar-los a les persones que surtin (Carme els 

farà un correu o WZ per demanar-los el consentiment). 



  

3 
 

Montse pregunta en referència a la formació d’adults. Aclarim que la dada que tenim és la 

de persones adultes que s’estan formant a Torelló. No podem saber o tenir les dades de les 

persones que es formen fora del municipi.  

Expliquem el “Kit de participació” per recollir la participació més enllà de la jornada de 

participació o de les trobades presencials. Farem la prova, ja que no hi ha massa experiències 

d’això.  Demanarem als membres del GI que difonguin aquest Kit a espais on es puguin 

plantejar aquests debats. No és tant un debat individual, sinó un tema més de grup, de 

debat, de retorn conjunt.  

Núria comenta que sempre és bo que una organització obri un debat entorn a l’educació i 

que es plantegin el seu paper com a agents educadors. Aquesta és una bona oportunitat.   

4. Preparació de la Jornada de presentació del PEC (07/10/2020) (15’) 

Format: Núria comenta que potser haurem de fer tota la Jornada online, ja que presencial 

és complicat.  

Es demana suport per part del GI per recollir les idees que vagin sortint en els grups de 

treball, de màxim 8-10 persones. Es farà inscripció prèvia i podrem organitzar abans els 

grups. Haurem de quedar abans amb el GI per organitzar-nos a nivell pràctic.  

En relació a la dinàmica: es decideix simplificar-la i fer-la senzilla, sense anar al detall tècnic 

dels Eixos 360.  

Jaume proposa espais de debat en comptes de fer parelles, fer trios (per no cohibir) i que 

tothom xerri. 

5. Elaboració conjunta del Manifest UnitsxEducar360  

Es parla d’incorporar el terme de Consciència educativa (més que intencionalitat) → 

Adquirir la consciència. Però també cal reforçar que tens la intencionalitat.   

Firmar el manifest hauria de tenir una sèrie d’accions formatives durant l’any internament. 

El manifest hauria d’anar lligat a accions més emocionals (fora escola, activitats a les escoles 

... pensar-ho en general) Caldria un responsable que vetllés per aquest compromís formatiu 

i de reflexió i fer “x” trobades a l’any (poques) per portar un seguiment d’aquest compromís. 

El Fòrum Educatiu Local seria la primera de les trobades.   

 Trobada 1: Donar a conèixer L’Aliança. 

Es generaran espais de vinculació educativa vetllant per la igualtat, la cohesió, valorant la 

diversitat i evitant la discriminació (idea de compartir uns valors educatius) Posar el focus a 

les opressions que hi ha (mirada interseccional).  

Es fa una nova proposta a partir de les aportacions del GI: 

https://next.canvanizer.com/canvas/wLTLxipFBbhiE 

https://next.canvanizer.com/canvas/wLTLxipFBbhiE


  

4 
 

 

Es comparteix l’esborrany de la revisió de la Carta de Ciutats Educadores, per si sorgeixen noves 

idees força a afegir als compromisos de l’Aliança. S’adjunta amb l’Acta. 

6. Proper passos  

Tots els documents els trobareu a https://drive.google.com/drive/folders/1b1z-

OqTocPX3nkp9iuCNlZTRXyUx2LDG?usp=sharing 

Es demana al GI que col·laborin en la difusió de la Jornada del dia 7. L’Ajuntament farà un cartell 

o un altre tipus de material de difusió que se’ls farà arribar per fer-ne difusió. 

https://drive.google.com/drive/folders/1b1z-OqTocPX3nkp9iuCNlZTRXyUx2LDG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b1z-OqTocPX3nkp9iuCNlZTRXyUx2LDG?usp=sharing

