
 

 
Grup Impulsor 
 

Acta del dia 21 de juny  de 2017 
 

Hora: 18.00h 
Lloc: Aula polivalent del Centre Cívic 

 
1. Idees i propostes  per a la confecció del vídeo de Noves 

Tecnologies. 

La Carlota i jo en vam estar parlant. Proposem que l’objectiu de 

la confecció d’aquest vídeo sigui: Com fem servir las noves 
tecnologies perquè reverteixin en la salut social. 

El Jaume ens parla d’un projecte TRIC LAB (Tecnologies de la 
Relació, Informació i Comunicació). Enllaç http://triclab.com/ 

que us podeu mirar per extreure idees i conceptes que vulguem 
ressaltar al vídeo. Tenen un manifest de deu punts que ens pot 

servir de guia. 
També podem tornar a repassar l’enregistrament de la 

presentació del Jordi Jubany #LafamiliaEnDigital, enllaç a 

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=DtGpzcrUJao. 
L’Alex Requena ens proposa que el vídeo podria ser o bé en 

format tertúlia o bé en format càpsules dibuixades que es 
poguessin difondre per separat i que després tots junts també 

formessin un tot. 
La Sílvia també ens passa diferents vinyetes que ens fan pensar 

sobre l’ús/abús de les noves tecnologies. 
 

2. Mostra d’entitats i col-laboració del PEB. 
 

Aquest any la Mostra d’entitats fa 10 anys i com que és un 
projecte que va sorgir del I Fòrum del Projecte Educatiu serem 

els amfitrions d’aquesta Mostra i serem els encarregats de dir 
les paraules de benvinguda i inauguració. 

Parlem una mica de com podem decorar l’estand. Farem 

referència al IV Fòrum i a part de portar el roll up dels 10 anys 
farem un recull de les piulades a Twiter amb les etiquetes #PEB 

10 anys, PEB eixentitats, PEB eixesports, #PEB 
novestecnologies i les penjarem en format A3. La selecció haurà 

de ser representativa i equilibrada. 
Pel que fa a la gimcana podem fer el logo del PEB com si fos un 

trencaclosques i les piulades del FÒRUM també presentar-les de 
forma lúdica. 

http://triclab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DtGpzcrUJao


Pensem que ens hauríem de fer samarretes com a Grup 

Impulsor, del colors del logo: blau, taronja, groc i el logo 
fotocopiat. 

 

3. Comiat de curs. 
Celebrem  el comiat amb un berenar. Quedem que a partir 

d’ara ens trobarem a les 18.00h i ens emplacem                                         
per el dia 20 de setembre amb el màxim de deures fets. 

 
 

Bon estiu! 
 

 

 
 


