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Acta sessió 3 

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

https://zoom.us/j/91873906626 

Dia: 10 de desembre de 2020 de les 15.15h a les 16:30h 

Hi assisteixen: 

 Alba Garcia Rierola, Escola Pompeu Fabra 

 Roc Traveria Ortiz, Escola Pompeu Fabra 

 Paula Poyato Delgado, Escola Vedruna El Carme 

 Maria Arimany Martínez, Escola Vedruna El Carme 

 Jan Arimany Martínez, Escola Vedruna El Carme 

 Nil Verdaguer Vilardell, Escola Vedruna El Carme 

 Ayoub El Akmadi, Escola Quatre Vents 

 Queralt Parés Mercader, Escola Quatre Vents 

 Marwa Aarab Aarab, Escola Puig-Agut 

 Mbakourou Dembele Dembele, Escola Puig-Agut 

 Clàudia Escribano Carol , Escola Casals Gràcia 

 Rayan Boubli, Escola Pompeu Fabra  

 Oleguer Roca, dissenyador de Luee Studio 

 Ester Rovira, membre del Grup Impulsor del PEC  

 Camelia Stingaciu, membre del Grup Impulsor del PEC 

 Chadia Rammou, membre del Grup Impulsor del PEC 

 Mercè Sayol, tècnica de participació i joventut de Manlleu  

 Laia Monterde, Xarxa  Consultors 

 Mercè Mauri, Xarxa Consultors 

 

 

             

https://zoom.us/j/91873906626


  

2 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 

PRÈVIA: Benvinguda per part de les dinamitzadores i presentació de la sessió  

 Passem llista.  

 Demanem si tothom està al cas de que ens han d’enviar la presentació + fotografia (enviat 
als infants, tutors/es i famílies). Encara ens en falten alguns.  

 Presentem a les persones externes que avui ens acompanyaran a la sessió: l’Ester, la 
Camelia i la Chadia (membres del  Grup Impulsor del PEC) i l’Oleguer Roca (dissenyador de 
Luee Studio).  

 Els expliquem que la sessió d’avui constarà de 3 parts: El joc inicial, la tria del Logotip i la 

presentació del PEC. Finalment, els farem un encàrrec relacionat amb l’educació a Manlleu 

perquè el treballin de forma individual o també ho poden compartir i fer  amb el grup 

classe.  

1. Dinàmica d’inici per trencar el gel.  

Dinàmica d’inici que té per objectiu trencar el gel entre el grup, treballar la cohesió i en aquest 

cas, també el consens, l’escolta activa i la presa de decisions de forma comunitària. Per fer-ho, 

en aquesta sessió proposem la dinàmica: Què t’emportaries a una illa deserta?  

Els expliquem la situació: Imagineu que us n’heu d’anar a viure en una Illa deserta amb 2 

persones més, però que només us deixen emportar-vos 3 coses. Us podríeu posar d’acord per 

decidir què us emportaríeu?   

Fem 4 grups de 3 persones i durant 8 minuts, els regidors/es infantils decideixen quines 3 

coses serien les que agafarien. Després, tornem al gran grup per compartir què ha decidit cada 

grup.  

Algunes de les coses que s’han repetit en tots els grups han estat el menjar i l’aigua. D’altres 

coses diferents que han sortit han estat un vaixell, un telèfon mòbil, un llit o una tenda per 

dormir.  

Ha estat una dinàmica àgil i divertida, que ens ha apropat als companys treballant el consens i 

les argumentacions.  

2. La tria del logotip del Consistori Infantil de Manlleu  

Primer de tot, el dissenyador es presenta i els explica algunes indicacions sobre COM hauria de 

ser el logotip. És important que els regidors/es tinguin clares les limitacions i amb què ens hem 

de fixar per escollir un bon logotip que ens representi. Algunes indicacions que els comenta 

l’Oleguer de Luee Studio són:  

 Normalment, un logotip conté 2 elements: La part d’imatge (gràfica) i la part de la 

marxa (el nom). Aquests dos elements han d’anar lligats però també hi pot haver la 

possibilitat de que funcionin sols. Per exemple, de vegades la part del NOM ja és prou 

significativa per ser reproduïda de forma autònoma.  

 Cal saber què es vol transmetre i fer-ho a través de la informació visual. Per exemple, 

els explica que els colors són un element important que aporta informació: el vermell 

és un color més càlid, agressiu, dinàmica. El verd és un color que aporta tranquil·litat, 

que es relaciona amb la naturalesa, etc  
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 La tipografia de la lletra també és important. Pot ser una lletra més clàssica, més 

moderna, que suggereixi dinamisme, etc.  

 Finalment, els comenta que és important que el logotip sigui reconeixible. És a dir, que 

veient-lo el sapiguem associar de forma senzilla a allò que es vol transmetre. Si hi ha 

masses elements, podem perdre aquesta associació.  

Seguidament, compartim amb els regidors/es un document on hi ha únicament exposats els 

dissenys guanyadors de cada classe de totes les escoles. D’aquesta manera, fem un repàs ràpid 

a les propostes que tindrem per prendre la decisió. Cada disseny va numerat i no hi ha el 

nom/escola de qui l’ha fet.  

Una vegada vistos els logotips, dividim al grup gran en 3 subgrups de 4 persones. Cada subgrup 

ha de triar un portaveu i durant 10 minuts parla i escull els 2 logotips que més els agraden, 

argumentant-ne el per què i tenint en compte les indicacions donades anteriorment per part 

del dissenyador.  

Una vegada passats els 10 minuts, retornem al gran grup i exposem quins logotips han estat els 

escollits.  

La majoria dels grups coincideixen amb el logotip número 5 pel què fa a la tipografia de les 

lletres del Consistori. En aquest cas, s’escull tenint en compte que no hi haurà el nen i la nena 

que pinten les lletres en el disseny que es proposi (ja que no aporten, no sumen en el 

concepte) 

 

    

Pel què fa a la imatge, hi ha més diversitat però finalment la majoria coincideixen (votant) que 

el que més els agrada és el número 12, tot i que s’hi troba a faltar el nom del Consistori 

Infantil.  
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Així doncs, finalment es decideix unir els dos logotips de tal manera que les lletres de 

Consistori Infantil de Manlleu aniran a centre de la proposta de la imatge del cor amb els 

infants i les cases.  

Segons l’Oleguer, és una bona opció barrejar-los i és una proposta fresca, enèrgica i que 

representa al Consistori Infantil, a la ciutat i als infants.  

Quedem que des de l’Ajuntament es demanaran pressupostos per tirar endavant la proposta 

del logotip. Esperem poder-vos ensenyar algunes opcions a la propera sessió del mes de gener.  

3. Presentació del PEC (Projecte Educatiu de Ciutat) de Manlleu. Què és? Què fa?  

Com sabeu, el tema central del Consistori Infantil d’aquest curs és l’educació de la ciutat. Al 

llarg de les sessions que ens queden per davant, seguirem treballant aquest tema i recollirem 

les vostres aportacions a través de diferents processos i dinàmiques participatives.  

Per començar, en aquesta sessió, comptem amb la presència virtual de l’Ester, la Camelia i la 

Chadia, tres persones que formen part del Grup Impulsor del PEC. Però... què és el PEC?  

L’any 2016, l’Ajuntament de Manlleu va impulsar aquest projecte, que busca millorar 

l’educació de la ciutat. Per engegar-lo, va explicar el projecte a la ciutadania a través d’un 

Fòrum educatiu (una trobada) i va demanar la implicació de diferents persones i entitats de 

Manlleu per començar a caminar. Així doncs, el PEC és un espai participatiu (com el vostre) que 

aplega a diferents persones, agents educatius, socials, culturals, entitats ...  

En el I Fòrum (diem el 1r perquè ja se’n han fet 4!) es va parlar sobre què calia millorar de 

l’educació de Manlleu, què calia millorar i què es podia fer. Va ser a partir d’aquest moment, 

que es va formar el Grup Impulsor del PEC. Aquest grup és el que mou, impulsa i coordina els 

diferents projectes que formen part del PEC. Aquests projectes s’organitzen en 4 àmbits:  

 Àmbit escola 

 Àmbit fora escola 

 Formació de persones adultes 

 Àmbit La Ciutat Educa: coresponsabilitat educativa 

Mireu el vídeo on s’explica quina és la visió sobre l’educació que es promou des del PEC: 

https://www.youtube.com/watch?v=58942wgSRsA Com podreu veure, la visió és que TOT 

educa i TOTS i TOTES eduquem. No podem quedar-nos amb la visió de que només s’educa a 

l’escola, sinó que ho fem fora, en tots els àmbits i durant tota la vida!  

Al llarg de les sessions del Consistori Infantil, podreu anar coneixent més sobre el PEC. 

Igualment però, us animem  a entrar a la nostra pàgina web: https://pec.manlleu.cat/ o a 

seguir-nos en el nostre Instagram @pecmanlleu.  

Per tenir un exemple d’algun dels projectes que dinamitza el PEC, podeu veure el vídeo del 

projecte Vincles per la diversitat.  Així us podreu fer a la idea d’algun dels projectes que 

impulsa: https://youtu.be/it0wxGBvcbo  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58942wgSRsA
https://pec.manlleu.cat/
https://youtu.be/it0wxGBvcbo
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Un altre dels punts de reflexió entorn a l’educació ens l’exposa la Camelia, que ens parla de la 

ciutat educadora. En aquesta infografia hi podreu veure què suposa, quins són els seus 

principis i què s’entén per ciutat educadora.  

 

Però també demanem als regidors/es infantils que ens expliquin Què és per ells/elles una 

ciutat educadora. Aquestes en són algunes respostes:  

“On hi ha escoles i espais que ens puguin ajudar a ser millors” 

“Una ciutat que respecti a tothom i on hi hagi activitats educatives”  

“Una ciutat on hi hagi recursos educatius i s’hi eduqui a tothom”  

“Una ciutat ordenada, amb parcs, espais i altres llocs on poder anar” 

“A les escoles s’hi eduquen als nens/es però també cal educar als adults” 

“És una ciutat on la gent s’ajuda” 
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“Una ciutat amb escoles, on ens ensenyen molt” 

Per les aportacions dels regidors/es, podem veure que algunes d’elles van més enllà de les 

escoles (visió de ciutat educadora) i que hi aporten elements de l’espai públic, l’educació al 

llarg de la vida, els recursos que hi ha fora de l’escola, etc. Seguirem ampliant i treballant 

aquest concepte de “Ciutat educadora” a la propera sessió.  

Per fer-ho, us proposem una dinàmica o feina que poder fer individualment o si voleu, podeu 

convidar als companys/es de classe a que hi participin:  

Us passarem una fitxa (adjuntada en l’email) on volem que reflexioneu sobre què educa a 

Manlleu. Ho haureu de pensar i buscar 3 imatges que mostrin què/on s’educa a Manlleu. 

Aquestes imatges ens les heu d’enviar a mercemauri@xarxaconsultors.com i ens les mirarem a 

la propera sessió. Buscarem la manera d’ajuntar-les per fer un gran mural conjunt. 

4. Cloenda  

Els recalquem q ue els enviarem l’acta i la fitxa on s’explica què han de fer via email.  

La propera sessió és el dia 21 de gener.  

Demanem la seva valoració de la sessió a través del Mentimetter 

https://www.menti.com/rssnyizatz  i  aquests en són els resultats:  

 

Estem MOLT contentes de com està anant i de la bona valoració que en feu! Som un gran 

equip.  

QUE PASSEU UNES BONES FESTES!  

mailto:mercemauri@xarxaconsultors.com
https://www.menti.com/rssnyizatz

