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Acta Reunió Grup Impulsor  

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT DE TORELLÓ 

 

Dia: 20 d’octubre de 2020 de les 13.15h a les 14.15h 

Assisteixen: 

▪ Carme Camprubí, tècnica d’Educació 

▪ Joan Dot, tècnic d’Educació  

▪ Meri Payan, tècnica de diversitat 

▪ Yousra Touri, tècnica de diversitat  

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

▪ Montse Gavarros, família Escola Sagrats Cors 

▪ Montse Martí, tècnica de Formació Ocupacional 

▪ Toni Colomo, tècnic d’Esports 

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

▪ Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 

S’excusen:  

▪ David Sala, família de l’alumne de l’IEMM 

▪ Carme Brugarola, assessora LIC 

▪ Núria Montanyà, Regidora d’Educació 
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ACTA DE LA REUNIÓ 

1. Valoració de la jornada inaugural participativa del dia 7 d’octubre i retorn de les 

conclusions als participants (15’) 

En general, la valoració és molt positiva, es comenta: 

▪ La ponència del Jordi Collet va ser molt clara i va tocar punts clau, en perspectiva 

educació 360. Alguns docents esperaven una ponència inaugural com la d’altres 

anys, i se’ls hi va fer curta la presentació del Collet. La conferència va ser súper 

interessant, per anar revisant i repensant!! Va agradar molt la idea de “Torelló 

és una sola escola”. 

▪ La jornada va anar bé perquè docents i entitats sabessin que és el PEC. 

▪ Tota la jornada va ser molt dinàmica i va agradar els diferents formats de 

participació de la segona part, és més fàcil participar en grups de 3 que en grups 

de 10. Es creu que va faltar temps pel debat. Altres membres del grup pensen 

que sempre falta temps, i que això ja es bona senyal. Va agradar que vam 

començar i acabar molt puntuals i la possibilitat de valorar la sessió en un 

moment.  

▪ Cal aprofitar les activitats on-line perquè per a la gent amb fills petits o que s’han 

de desplaçar és més fàcil accedir.  

▪ Fer una jornada participativa era tot un repte, i hi va haver molta participació. 

Per tant, FELICITATS!   

Un cop posats els enllaços als vídeos, s’enviarà un informe amb les conclusions de la 

jornada als participants (està a la carpeta compartida al drive) i es penjarà a 

unitsxeducar.cat. Es proposa enviar-ho o enviar l’enllaç de l’informe als membres de les 

entitat quan se’ls convoqui al tallers participatiu de l’11 de novembre. Es creu que enviar 

l'informe de valoració de la jornada del PEC pot ser l'excusa ideal, per convocar-los des 

de diversitat, i ubicar-los. 

2. Accions i difusió del procés participatiu  

S’explica que el Consistori Infantil i possiblement el Taller amb delegats/des passaran al 

2021.  El proper taller participatiu serà el dimecres 11/11/20 a les 18h, dirigit a entitats 

de diferents àmbits, que no participen actualment al PEC. La dinàmica del taller 

participatiu amb entitats serà similar a la de la Jornada, però sense la  ponència de Jordi 

Collet.  

Com fem la difusió a cada àmbit d’entitats?  Es creu que cal anar a buscar persones 

concretes dins de les entitats, no només de la junta o direcció sinó també monitoratge, 

Cada àrea, servei o plataforma hauria de convidar a les del seu àmbit (Toni a Esports, 

Montse a la Federació d’AFA..)  

Des de diversitat, es comenta que hi ha l'Associació Cultural Islàmica Alhidaya de Torelló, 

que han canviat el president, que és torellonenc, jove i ha estat estudiant a Torelló, 
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podria aportar molt.  La comunitat musulmana també fa accions educatives, amb visió 

360, i per tant, hi està directament interpel·lada. 

Des de l’Oficina Tècnica del PEC es parlarà amb la Regidoria Joventut i la de Cultura per 

a les altres entitats. 

Es treballa sobre tres propostes de Servei Comunitari (Aprenentatge Servei de 10h fora 

del centre educatiu a 4t d’ESO), s’entomarà des d’Educació i es buscarà la complicitat i 

suport dels membres del GI: 

Aquí podeu veure i editar la proposta dels 3 serveis comunitaris, que també està al final 

de l’acta. 

No es parla de la difusió del Kit de participació on-line per grups d’usuaris, entitats i 

claustres. Ho comentarem a la propera trobada.  

3. Revisar el Manifest UnitsxEducar360 

Es revisa els 5 punts del document. S’elimina una frase que fa esment a agents 

educadors “treballadors/es o voluntaris/es”. En dubte si el compromís de comunicar-se 

entre els agents educadors hi hauria de ser o ja se sobreentén donat que és necessari 

per a la resta de compromisos. 

4. Proper passos  

Aquí trobareu tots els documents que estem treballant  

Es demana al GI que col·laborin en la difusió del taller participatiu d’entitats de l’11 de 

novembre. L’Ajuntament farà un cartell o un altre tipus de material de difusió que se’ls 

farà arribar per fer-ne difusió. 

Durant la propera setmana, es demana al GI que enviïn, si en tenen, més aportacions 

al Manifest Unitsxeducar360 

5. Altres temes 

La Montse Gavarros explica que seguirà venint com a família de Torelló però que 

proposarà a una persona de la Federació d’AMPA que també s’incorpori al GI. 

https://next.canvanizer.com/canvas/w4sxuBqxcnJAK
https://drive.google.com/drive/folders/1b1z-OqTocPX3nkp9iuCNlZTRXyUx2LDG?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KcdeKdGtPZTIMQHYZ0_woeebGhzXIJvc8M8Z59WkjSA/edit?usp=sharing
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