
  

Acta Reunió Grup Impulsor  

PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT DE TORELLÓ 

 

Dia: 17 de novembre 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  

▪ Montse Gabarrós, família Escola Sagrats Cors 

▪ Montse Martí, tècnica de formació ocupacional 

▪ Toni Colomo, Tècnic d’Esports 

▪ Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

▪ Núria Montanyà, Regidora d’Educació 

S’excusen:  

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

▪ Carme Brugarola, assessora LIC 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



  

ACTA DE LA REUNIÓ 

1. Valoració taller participatiu amb les entitats (12/11/20) 

Es valora molt positivament la diversitat d’entitats que van participar, des del PEC ens vam 

poder explicar i la resposta de les entitats va ser amb ganes, molt positiva i esperançada. 

S’agraeix la feina feta pels tècnics i tècniques d’esports i de diversitat. Les entitats 

esportives que mouen molta gent. També va participar l’empresa que gestiona la piscina. 

 Hi havia entitats de cooperació amb països africans i l’entitat religiosa musulmana que era 

la primera vegada que participaven. La biblioteca municipal va donar un suport tècnic clau 

perquè poguessin accedir a la trobada. Es valora molt positivament perquè si no hi són no 

poden ser interlocutors, els seus membres van quedar molt motivats. 

Va agradar molt la participació de l’entitat LGTBI.  

Caldria incorporar al nou PEC treballar uns valors conjunts des de les entitats esportives i 

també entre les entitats d’altres àmbits. 

És molt significatiu que demanessin el logotip d’Units x educar per posar-lo a les seves 

webs. S’enviarà amb l’informe del taller. 

2. Propostes serveis comunitaris  

Es veu bé la proposta inicial (s’adjunta amb l’acta). Cal reforçar en els joves la visió  

d’educar, d’aprenentatge a través del servei comunitari, no només de fer un servei a la 

comunitat. A més, també hi ha un tercer objectiu de vincular als i les adolescents al teixit 

associatiu del poble, per exemple en cooperació, en educació.... 

El següent pas és la presentació i validació dels projectes amb les direccions dels centres. 

Es proposa fer un vídeo de presentació de les propostes ja que no es podrà passar per les 

aules. 

3.  Activar el kit de participació en línia 

 

Es proposo fer un logotip específic de l’Aliança per posar-lo al web de les entitats, centres 

educatius o col·lectius que s’adhereixin.  

Per fer la difusió del kit (https://view.genial.ly/5f15bcd597488c0d6d1537c6/horizontal-

infographic-timeline-kit-participa-a-unitsxeducar )  s’acorda que cada referent tècnic ho 

envií a les organitzacions, entitats i col·lectius del seu àmbit i que els membres del Grup 

Impulsor facin d’altaveu. Educació a les AMPA/Montse fa reforç des de l’AMPA del seu 

centre i la Federació d’AMPA. Toni Colomo ho envia a les esportives i en fa 

acompanyament, i  la Meri a les entitats de diversitat.  

https://view.genial.ly/5f15bcd597488c0d6d1537c6/horizontal-infographic-timeline-kit-participa-a-unitsxeducar
https://view.genial.ly/5f15bcd597488c0d6d1537c6/horizontal-infographic-timeline-kit-participa-a-unitsxeducar


  

Cal enviar un correu model i també explicar-ho i fer-ho arribar a les altres àrees amb 

contacte amb entitats (joventut, cultura,...). 

4. Reformulació de la web unitsxeducar i campanya de difusió 

S’està reformulant l’espai web del PEC (s’adjunta els document de canvis amb l’acta).   

L’espai web he de contenir tots els enllaços a diferents continguts perquè sigui una eina 

útil per a les famílies, entitats i centres educatius. Per exemple, el tema de les beques, les  

extraescolars... 

5. Sessió de Grup Impulsor Desembre de 2020  

S’acorda no fer la reunió de Grup Impulsor de desembre i dedicar els esforços a difondre el 

kit de participació on-line i les adhesions a L’Aliança Local.  

El 19 de gener de 2021 serà la propera trobada i es farà una valoració de la feina feta 

durant l’any 2020 i es marcaran les prioritats del Grup Impulsor per a l’any.  

També es valorarà com va la campanya d’adhesions a l’Aliança local i es començarà a 

debatre sobre les idees i propostes que han sortit dels tallers participatius. 

 

 


