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5a TROBADA CURS 2021-22  
25.04.2022 17.30h. Centre Cultural la Mercè 

 

La quarta trobada s’ha fet de manera presencial a una de les sales polivalents de La Mercè.  

 

 

 

 

 

 

 Hem donat la benvinguda als consellers i conselleres. 

 Hem fet una dinàmica per començar, on els consellers i conselleres, sense dir res, s’havien d’ordenar per ordre 

alfabètic segons la primera lletra del seu nom.  

 Ens hem dividit en grups petits, segons el tema escollit (brossa, caques o mobiliari) per treballar els dissenys que 

ha fet cada escola. Hem mirat tot allò que és correcte i allò que podríem millorar. 

Entre les coses a millorar, en el cas de les enganxines i rètols, s’ha trobat que  en alguns dissenys s’hauria d’afegir 

el logotip de l’Ajuntament de Girona i del Consell d’infants, posar-hi el lema escollit, fer el disseny més senzill i 

clar, imatges sense pixelar. 

En el cas dels vídeos s’han revisat 3 propostes de les quals dos estaven fetes i una altra que hem ajudat a 

encarrilar. Hem acordat amb els infants que escurçarem les parts que són repetides. Amb l’escola que encara 

havia de gravar-lo hem parlat de la idea de com fer-ho i hem recordat els ítems a seguir. 

 Recordem els lemes escollits: 

- Brossa al carrer: amb bona punteria tot va a l’escombraria 

- Caques de gos: si el teu animalet deixa un regalet, recull-ho per deixar-ho tot ben net 

- Mobiliari urbà: bones coses has de fer perquè Girona estigui bé 
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S’HA ACORDAT QUE:  

✪ Cada escola retocarà el disseny (o el podrà fer si no ho ha fet). Hi ha temps fins el dia 6 de maig per enviar-

lo al correu del consell d’infants consell.infants@ajgirona. 

✪ Un cop rebuts els dissenys, cada escola en podrà triar un. La votació serà del dia 9 fins el 13 de maig. La 

votació es farà a través d’un formulari de Google, us farem arribar el link per correu.  

Per la revisió dels dissenys, recordem el que ens va explicar la Rosor, com hem de fer els adhesius, els cartells i els vídeos 

de les campanyes: 

CARTELL O ADHESIU 

 Què és?  

o Són làmines impreses de paper amb informació 

 A on es pengen? 

o A les cartelleres municipals, equipaments, escoles, aparadors de botigues, etc. 

o Els adhesius es penjaran als contenidors. 

 Com han de ser? 

o Vistosos, amb text llegible i amb un missatge molt clar. Cal pensar que s’ha de veure des d’una certa 

distància. 

 Quina programes podem fer servir? 

o Podeu fer servir programari lliure o programes que habitualment feu servir a l’escola per temes de 

disseny i maquetació de textos:  Gimp, Open Office Draw, etc. 

o També podeu utilitzar el Canva: web de disseny gràfic i composició d’imatges que ofereix eines en línia 

per a dissenyar cartells, imatges per a les xarxes socials, baners, vídeos... Molt recomanable utilitzar-lo 

perquè té molts recursos preestablerts: plantilles, imatges, fons, marcs, efectes, detalls... Si feu servir la 

versió gratuïta té algunes limitacions. 

 Quina mida han de tenir? 

o Cartell: DINA3 297x420 mm (resolució de 300 píxels per polzada) 

o Adhesiu: Mida a concretar (resolució de 300 píxels per polzada) 

o En cas de fer servir el CANVA gratuït, ja hi ha unes mides establertes i no es poden tocar. Pel cartell i 

adhesiu marqueu l’opció de cartell (42x59,4cm). Després ja el posarem des de Comunicació de 

l’Ajuntament a la mida que toqui fent una reducció proporcional. 

 Quins elements hi ha? 

Per dissenyar el cartell o adhesiu combinarem els següents elements: 

o Textos: Text clar, sense faltes d’ortografia, amb una tipografia entenedora, que destaqui sobre el fons i 

es llegeixi bé. 

o Lema: Més gran i destacat 
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o Text explicatiu: Més petit, sense tanta importància aportant informació sobre la campanya. 

o Imatges: A bona resolució (300ppp), que no dificultin la lectura dels textos. 

o Logos: a la part de sota, a bona resolució. Si no els tenim amb fons transparent, podem fer una pastilla 

blanca i posar-hi tots els logos allà. 

Perquè sigui un disseny agradable el cartell no ha de quedar molt ple, els textos s’han de llegir bé i no han d’arribar 

al final del paper, cal deixar marges. 

 

VÍDEO 

 Què és? Una reproducció d’imatges i textos en moviment 

 A on es pot veure? 

o Es pot penjar al YouTube, webs, xarxes socials... 

 Com ha de ser? 

o Si es penja a les xarxes socials, cal que sigui horitzontal, amb un missatge clar que duri com a molt 30 

segons. 

 Quina programes podem fer servir? 

o -    Programes que utilitzeu a l’escola per temes de vídeo o programari lliure com el Filmora. 

o -    També podeu utilitzar el Canva: web de disseny gràfic i composició d’imatges que ofereix eines en 

línia per a dissenyar cartells, imatges per a les xarxes socials, baners, vídeos... Té molts recursos 

preestablerts: plantilles, imatges, fons, marcs, efectes, detalls... Si feu servir la versió gratuïta té algunes 

limitacions. Cal mirar les seves possibilitats perquè podria ser que no us anés bé pel tipus de vídeo que 

teniu pensat fer.   

 Quina mida ha de tenir? 

o Si s’ha de reproduir pel YouTube i xarxes socials format horitzontal i mida de 1920x1080px 

 Quins elements hi ha? 

Podem combinar: 

o Imatges animades 

o Textos 

o Música de fons 

o Àudios 

 Recomanacions: 

o Cal mirar que el text sigui llegible i que les persones que miren el vídeo tinguin temps a llegir-ho tot. 

o Utilitzarem tipografies simples i de lectura ràpida. 

o Sobretot, procureu no fer errades ortogràfiques. 

o No ha de durar més de 30 segons. 

o Hi ha d’haver un inici, un fil conductor que pot ser molt diferent en funció del tipus de vídeo que feu i un 

final amb els crèdits i logotips. 

o Ha de ser curt i amb un missatge clar. 
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DATA DE LA PRÒXIMA TROBADA: 16/05/2022 

 

 


