
 

 

2a TROBADA CURS 2021-22  
24.01.2022 17.30h. Virtual 

Aquesta segona trobada s’ha fet de manera online i amb el grup sencer, no hem treballat en grups petits.  

 

 

 

 

 

 

� Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres. 

� S’ha presentat el sr. Àdam Bertran, regidor de l’àrea de d’educació, infància i esports. Ha donat la benvinguda i les gràcies 

per la participació als consellers i conselleres d’enguany i ha felicitat als consellers/es que repetien de l’any passat donant 

a conèixer el projecte de l’any passat als nous, i l’estat en el qual es troba, als que repetien. També ens ha explicat en una 

mica el funcionament de l’ajuntament i quina és la tasca dels regidors/es. 

� Hem fet una dinàmica de distensió amb l’objectiu de mantenir l’atenció dels infants en tot moment i que fos divertida 

alhora, ja que som conscients que després de l’horari escolar i 1’5h davant d’una pantalla els infants poden arribar a sentir-

se cansats. La dinàmica consistia en posar-nos el nom en un paper i a sota l’animal amb el qual ens identifiquem, i ens 

l’havíem d’enganxar per tal que fos visible i la resta de participants ho pogués llegir. Aquesta dinàmica va donar pas a què 

alguns dels participants ens presentessin les seves mascotes i poder-nos conèixer una mica més. 

� Amb la presentació d’un Power Point hem recordat què vam treballar a la trobada anterior:  

1. El civisme: Hem repassat el tema que treballem aquest any, i que ens centrarem en una campanya on tothom 

de la ciutat podrà veure els 3 temes escollits pels infants a través d’una campanya de sensibilització i 

informació.  

2. Propostes: A través de la projecció del Padlet que vam fer arribar a les escoles els consellers i conselleres han 

presentat les propostes de cada centre i quins són els formats que creien més adients.  

� En base a totes les propostes recollides i després del buidatge del Padlet les tres propostes i els 3 formats escollits han 

estat:   

1. Cura i bon ús del mobiliari urbà en format vídeo. 

2. Brossa al carrer en format d’adhesius. 

3. Recollida dels excrements de gossos en format cartell. 

� Un cop explicades les propostes i vista la seva viabilitat, els consellers/es que han assistit a la trobada han escollit aquella 



 

que creien que la seva escola volia treballar en primer i segon lloc quedant d’aquesta manera:  

 

Escoles  Conseller/a i escola  1a proposta  2a proposta 

 
 
 
Fedac Sant Narcís 

Laia Nadal  Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Brossa al carrer 

Vicky A. Colindres  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Recollida dels 
excrements de 
gossos 

 
 
Dalmau Carles 

Widad Nejar  Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Brossa al carrer 

Jeshua Israel  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Brossa al carrer 

 
 
Fedac Pont Major 

Marc Márquez…  Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Brossa al carrer 

Iker Estrada  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Recollida dels 
excrements de 
gossos 

 
 
 
Domeny 

Lluc Altarriba  Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Brossa al carrer 

Quirze Asenjo  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Recollida dels 
excrements de 
gossos 

 
 
 
 Maristes 

Carla Herrera  Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Brossa al carrer 

Martí Llach  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

 

 
 
Dr Masmitjà 

Ovidi Carbonell  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Ariadna Gascons  No va poder escollir   

 
E. Verd 

Biel Lozano  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Recollida dels 
excrements de 
gossos 



 

 
 
Eiximenis 

Nora Crous  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Pere Sanchez  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Recollida dels 
excrements de 
gossos 

 
 
Sagrada Família 

Amal Ghailan  Brossa al carrer  Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Faiza Bel Arbi 
Coral sanchez 

Brossa al carrer  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

 
Àgora 

Rut Podea  No va poder escollir   

Anas Dahou  No va poder escollir   

Joan Bruguera  Marc Muñoz  Brossa al carrer  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Marta Mata  Adam Boussaid  Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

Santa Eugènia  Marwa Ettmalah  No va poder escollir   

Jean C. Alvares  No va poder escollir   

 
Escola Pla 

Abril Darbra  Recollida dels 
excrements de 
gossos 

Brossa al carrer 

Liesbeth Van der 
Voost 

Brossa al carrer  Cura i bon ús del 
mobiliari urbà 

 

Una vegada escollits els temes que més interessen a cadascú, els vam explicar que caldria pensar lemes per a poder fer 

cada campanya. Recordem què és un lema:  

És una frase curta, una paraula o un joc de paraules, relacionada amb el tema que es vol treballar. S’ha d’intentar que 

sigui senzilla, fàcil de recordar, directa i apropiada. Enginyosa, però a la vegada fàcil d’entendre, original i impactant. 

Com per exemple l’anunci que sortia a la televisió: “envàs on vas”. Té rima i es refereix als envasos que cal reciclar, és 

fàcil de recordar i s’enganxa.  

 



 

S’HA ACORDAT QUE:  

✪  Cada escola pensarà un lema (o més d’un) relacionat amb el tema que el conseller/a hagi escollit. Els podeu anar 

escrivint al Padlet i els treballarem durant la propera trobada. 

 

https://ca.padlet.com/actiescolaformacio/p8ugxsb0epdlgi83 

 

A la següent taula podeu observar el tema que han triat els consellers/es de les diferents escoles. 

 

Cura i bon ús del mobiliari 
urbà 

 

Brossa al carrer 

 

Recollida dels excrements 
de gossos 

 

‐ Escola Eiximenis 
‐ Escola Verd 
‐ Dr Masmitjà 
‐ Santa Eugènia 

 

‐ Sagrada Família 
‐ Dalmau Carles 
‐ Joan Bruguera 
‐ Escola Pla 
‐ Maristes 

 

‐ FEDAC Sant Narcís 
‐ FEDAC Pont Major 
‐ Domeny 
‐ Marta Mata 
‐ Àgora 

 
 

 

DATA DE LA PROPERA TROBADA: 21/02/2022, 17:30h, Centre Cultural la Mercè. 

 


