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Acta sessió 4 

CONSISTORI INFANTIL DE MANLLEU 

https://zoom.us/j/91873906626 

Dia: 21 de gener de 2021 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  

 Núria Font, tècnica d’educació de l’Ajuntament de Manlleu  

 Ester Rovira, membre del Grup Impulsor del PEC  

 Camelia Stingaciu, membre del Grup Impulsor del PEC 

 Carme Brugarola, 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 

 

 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

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

 Donem la benvinguda, ens expliquem una mica com estem i passem llista.  
 

 Presentació a la resta de persones que avui estaran a la sessió, els membres del Grup 
Impulsor del PEC, ja que la sessió d’avui girarà entorn a la visió sobre l’educació que elles i 
ells tenen.   

 

https://zoom.us/j/91873906626
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 Repàs d’algunes informacions pràctiques importants:  
o Demanem si tothom rep els nostres correus i/o si el seu tutor/a els hi fa arribar 

L’Acta. És important que es repassin l’acta i que la comparteixin amb els 
companys/es, la família, etc.  

o Repassem les fotos/presentacions que falten per tal de poder obrir un espai al web 
de l’Ajuntament amb la presentació dels regidors/es infantils.  

 

 Sobre el logotip del Consistori Infantil: Expliquem l’exposició de tots els dissenys enviats 
per part dels infants de 6è de totes les escoles de Manlleu. Poden consultar la notícia de la 
pàgina web de l’Ajuntament aquí: 
https://www.manlleu.cat/pl183/temes/informacio/noticies/id1346/creacio-del-logotip-
del-consistori-infantil-de-manlleu.htm  

o També se n’ha fet ressò la premsa local i a través de les Xarxes Socials.   
 

 A continuació, els ensenyem en primícia els logotips ja definitius del Consistori Infantil. Just 
avui els hem rebut. Què n’opinen?  

 
 
 

  
 
 
Tots els regidors/es infantils han fet un “-OOOOOOOOOOOH!”  Els dissenys els hi han agradat 
molt i nosaltres estem molt contentes amb el procés i amb el resultat. Enhorabona a tots els 
infants de Manlleu i en especial a tots i totes les que hi han participat. Entre tots els infants 
hem fet possible el logotip! MOLTES GRÀCIES!    
 

 Els expliquem que la sessió d’avui constarà de 3 parts: El joc inicial, que serà un 
passaparaula de Manlleu i de l’educació que han dissenyat des del PEC, la visualització de 
les imatges sobre el què educa a Manlleu i una sèrie de dinàmiques per reflexionar encara 
més entorn a l’educació. Som-hi!  

1. Dinàmica d’inici per trencar el gel. El PASSAPARAULA DE MANLLEU I DE L’EDUCACIÓ 

 Aquest joc té per objectiu conèixer i encertar (tot divertint-nos) alguns aspectes de la 
ciutat i de l’educació. Tal i com hem comentat, l’han preparat els membres del Grup 
Impulsor del PEC, que han definit una sèrie de paraules relacionades amb la ciutat i amb 
l’educació.  

 Per fer-ho, hem seleccionat algunes definicions paraules que el grup ha d’encertar. Ho fem 
a través del Mentimetter. Es van projectant les definicions i ells/es poden escriure (de 
forma individual) quina creuen que és la paraula que correspon a la definició.  

 Veiem les respostes projectades en el núvol de paraules i, una vegada vistos els resultats, 
els diem quina era la paraula correcte.  
 
 

https://www.manlleu.cat/pl183/temes/informacio/noticies/id1346/creacio-del-logotip-del-consistori-infantil-de-manlleu.htm
https://www.manlleu.cat/pl183/temes/informacio/noticies/id1346/creacio-del-logotip-del-consistori-infantil-de-manlleu.htm
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 Aprofitem el joc per parlar d’alguns aspectes en relació a les paraules: Què és l’amazic? Els 
agrada el Museu del Ter? Quina valoració i ús fan de la biblioteca de Manlleu? I una escola 
verda, saben què és?  

 El Grup Impulsor del PEC seguirà treballant per poder fer arribar i difondre el joc a totes les 
escoles i infants de Manlleu. Us informarem del procés i us el farem arribar tant bon punt 
el tinguem més treballat. Als infants els ha agradat molt el joc i hem après i compartit els 
conceptes presentats.  

 Ara ja sabem que totes les escoles de Manlleu són Escoles Verdes. La Carme Brugarola 
(assessora LIC) ens explica que l’Amazic no és el mateix que l’àrab i que és la 3a llengua 
més parlada al país. Els infants demanen veure’l escrit, així que per la propera sessió 
intentarem que pugueu conèixer-lo una mica més. Finalment, parlem de què són les 
AFAs/AMPAs i s’ho expliquen entre ells/es.  
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2. Què educa a Manlleu? Posada en comú de l’activitat proposada a la darrera sessió.  

A la darrera sessió del Consistori Infantil, els vam proposar que (a nivell individual o bé a nivell 

de classe) ens fessin arribar fotografies sobre espais, activitats, etc. que creien que educaven a 

la ciutat. Des d’aquí donem les gràcies als regidors/es infantils i també als tutors/es que han 

dedicat un espai del seu temps en ajudar als infants a reflexionar entorn a la dinàmica 

proposada.  

Des de la dinamització, hem preparat un Power Point (que podeu veure com  a document 

adjunt) amb la suma de les imatges que ens han fet arribar els infants. A la sessió, cada 

regidor/a comenta les imatges enviades argumentant el Per què educa aquell espai/activitat.  

 Algunes de les imatges que ens han fet arribar són: el teatre, el Museu del Ter, la 
biblioteca, les escoles, els cartells explicatius que hi ha a la vora del riu Ter, les escultures, 
la societat, els amics/gues, les tradicions populars, les senyalitzacions dels carrers, el 
CAU/Esplai, la piscina i els recintes esportius, l’escola d’adults, els jardins, la residència 
d’avis, etc.  

Des de la dinamització donem felicitem als regidors/es infantils. Creiem que el concepte 

educador de la ciutat ha quedat molt ben representat amb la varietat de fotografies que ens 

han enviat. S’educa al llarg i a l’ample de la vida, en tots els espais de la ciutat i els infants ho 

han sabut plasmar molt bé, tenint en compte totes les edats i tots els espais dins i fora de 

l’escola.  

 A continuació els fem una pregunta: Què creuen que NO educa? Així com ja hem vist i 
compartir allò que creuen que sí que ho fa, pensen que hi ha alguna cosa que no sigui 
educativa?  

 Les respostes són diverses. Un regidor comenta que TOT educa ja que de tot es pot 

aprendre (sigui en positiu o en negatiu). D’altres diuen que consideren que NO 

eduquen les discoteques o llocs on hi ha mal ambient. Seguirem reflexionant 

entorn a aquest i a altres temes relacionats amb l’educació al llarg de les properes 

sessions.   

En el correu o bé penjat a la pàgina de l’Ajuntament hi podeu consultar el Power Point amb el 

recull de les imatges escollides.  

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

parlant del PEC i coneixent-lo per imaginar-nos com ens hi podríem sumar! 

A l’anterior sessió vam parlar sobre el PEC (Projecte Educatiu de Ciutat). Com que vam tenir 

poc temps, ens agradaria saber de què se’n recorden sobre el PEC, així que els fem la pregunta 

en general.  

Els expliquem que és important que en tinguin una idea força clara, per després poder 

imaginar-se la seva vinculació. Així doncs, els demanem que aprofitin la presència dels 

membres del PEC a la sessió per fer-los preguntes que els agradaria saber sobre el PEC. Fem 

aquesta part en plenari (gran grup) a una sala conjunta.  

A continuació exposem les preguntes que van fer els regidors/es infantils i les respostes que 

els van donar els membres del Grup Impulsor del PEC:  
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 Ben bé, què és això del PEC?   

PEC significa Projecte Educatiu de Ciutat. L’any 2007, l’Ajuntament va fer una crida 

a la ciutadania per tirar endavant un nou projecte junts. L’educació és cosa de totes 

i tots, així que en el PEC hi ha implicades persones de la ciutadania (interessades en 

l’educació i en millorar-la) i també persones de l’Ajuntament. El seu objectiu és ser 

com un motor per engegar nous projectes relacionats amb l’educació. Ho fa des de 

la visió que vosaltres ja coneixeu MOLT MOLT bé: A Manlleu tot i tothom educa.  

 Quins projectes hi ha?  

El PEC s’estructura a través de 4 grans grups o àmbits: Àmbit ESCOLA, àmbit FORA 

ESCOLA, àmbit de l’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES i l’àmbit de LA CIUTAT 

EDUCA. Aquests serien com els 4 grans calaixos que ens serveixen per organitzar 

els projectes que després tirem endavant.  

Podeu entrar a https://pec.manlleu.cat/projectes/ per conèixer més en detall 

alguns dels que es porten a terme.  

 Com s’organitza?  

Per anar portant un seguiment del PEC i organitzar-nos en general, hi ha el GRUP 

IMPULSOR DEL PEC, format per TOTES les persones voluntàries que hi estan 

implicades i interessades i que tiren endavant els diferents projectes. Aquest grup 

fa reunions aproximadament cada 2 mesos. De normal ens trobàvem a la 

Biblioteca, però ara ho hem de fer online. Actualment hi ha una vintena de 

persones implicades.  

A part del GRUP IMPULSOR, cada àmbit dels que us hem comentat abans fa 

reunions pel seu compte. De vegades també es fan reunions per projectes en 

concret, per tirar-los endavant en el dia a dia.   

 

Una vegada respostes les preguntes (resumides anteriorment) una de les regidores ens fa una 

pregunta molt pertinent i interessant: I nosaltres, quan acabem 6è i ja no estiguem en el 

Consistori Infantil, podrem continuar participant? Com ho podrem fer?  

o La participació i implicació SEMPRE és benvinguda! Trobarem el canal perquè 

aquells/es que vulguin puguin seguir implicats. Com? Doncs ho pensarem, però des del 

PEC es proposa als regidors/es infantils que s’hi impliquin, que qui vulgui en passi a 

formar part i que justament creiem que la veu dels infants i dels joves de Manlleu hi ha 

de tenir un lloc actiu.  

o Des del PEC se’ls fa la proposta de si voldrien formar part del proper Fòrum Educatiu 

(amb data encara per determinar però segurament serà durant la tardor del 2021). Els 

expliquem que el Fòrum es celebra cada any o cada 2 anys i que és la trobada 

participativa més important que impulsa el PEC. En ell, s’hi presenten els projectes i 

s’hi debat sobre què més cal fer per millorar l’educació de la ciutat. Els preguntem si 

els agradaria explicar què han fet durant aquest curs del Consistori Infantil centrat en 

el PEC i també si voldrien ser-hi per participar en els grups de debat que s’hi faran. 

Aquesta és la seva resposta, plena d’entusiasme:  

https://pec.manlleu.cat/projectes/
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Diuen que “A PARTICIPAR SE N’APRÈN PARTICIPANT” i sembla que vosaltres ho esteu 

integrant i aprenent molt ràpid. Enhorabona.  

En seguirem parlant, però comptem amb vosaltres. Segur que podreu fer aportacions molt 

interessants en el PEC i en el proper Fòrum educatiu.   

4. Com fer participar a l’entorn en el PEC ?  

Finalment, fem una última dinàmica on demanem als regidors/es que reflexionin en grups 

sobre COM podem fer que l’entorn participi més en el PEC i s’impliqui més en l’educació de la 

ciutat.  

Per fer-ho, els demanem que reflexionin entorn a:  

 Com us imagineu la vostra participació en el PEC, com a Consistori Infantil?  

 Com podem fer que els teus amics/gues participin al PEC?  

 I la teva família?  
 

Fem un Canvanizer (mural) per grups durant 10 minuts i després ho posem en comú al gran 

grup. Aquest és el resultat del mural i el contingut d’idees que hem tret de la dinàmica: 

https://next.canvanizer.com/canvas/wpVWv9CVd4iVo 

 

https://next.canvanizer.com/canvas/wpVWv9CVd4iVo
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 Aquestes idees les seguirem treballant a la propera sessió. Són molt bones idees i entre 

totes intentarem portar-les a terme!  

5. Cloenda  

 Es demana als regidors/es infantils que valorin la sessió de forma anònima a través del 

“Mentimetter” . Valoren les 3 parts principals de la sessió: Joc, CIUTAT-EDUCACIÓ, 

coneixement i participació en el PEC. Aquests en són els resultats:  

 

Finalment, els recordem que la propera sessió del Consistori Infantil serà el dijous dia 25 

de febrer a la mateixa hora de sempre. 

FINS LLAVORS I MOLTES GRÀCIES!  


