
 

 
Grup Impulsor 
 
Acta del dia 25 d’abril de 2018 
Hora: 18.00h 
Lloc: Aula polivalent del Centre Cívic 
 

1- Treballs de l’enregistrament del vídeo de Noves 
tecnologies 

 
El David Achell i l’Àlex Requena ens presenten el treball que han fet 
amb l’enregistrament del vídeo de les noves tecnologies que vam fer 
al mes de març. Tot el material enregistrat s’ha agrupat en tres 
apartats: 
 

1- Reportatge-resum explicant les idees clau que vam marcar. 
2- Vídeo exclusiu de l’experta (Liliana)  
3- 4 minuts de les reflexions de cada participant (segons els rols 

establerts) 
 
Ens ho mirem per veure si hi ha coses que s’han de polir. 
Parlem de com hem de difondre aquest material. 
Debatem molt i arribem als acords següents: 
 

- Farem una presentació pública a tot el poble el dia 31 de maig a 
les 19.00h al Teatre El Goula. 

- Farem una reunió preparatòria d’aquesta presentació pública el 
dia 16 de maig a les 18.00h. 

- Farem unes promos per a difondre aquesta presentació i una 
invitació més formal per a fer-ho arribar a: 

- Entitats 
- Comunitat educativa 
- Espai de Debat Educatiu 
- Consell d’Infants 
- Xarxa d’Intercanvi de Coneixements 

 
- En la presentació pública tindrem en compte els elements 

següents: 
 

- Presentació d’aquest projecte del PEB (IV         
Fòrum) per part del Grup impulsor. 

- Visualització del reportatge-resum. 
- Copsar l’opinió dels assistents respecte al 

material i quina difusió ha de tenir. 



- Visualització del vídeo de la Liliana 
- Final 

- Acordem que hem de tenir presència digital com a Projecte 
Educatiu. Tenim una pàgina web que fem servir per tenir-hi 
l’històric de projectes però és clar que hem d’avançar en tenir 
presència a les xarxes. Hem de valorar millor tot això però 
acordem que crearem un perfil de Twitter i aprofitar-lo per 
difondre la presentació pública. 
Més endavant ens ho hem de plantejar seriosament i demanar 
la creació d’un canal educatiu gestionat per l’Ajuntament que 
ens aniria molt bé. 
De moment, podem fer servir les xarxes socials de l’Ajuntament 
i el canal de Youtube de l’Ajuntament, on ja hi ha allotjats els 
vídeos del IV Fòrum. 

 
 

 
 


