
 
 
 

30 novembre 2022 
DIA INTERNACIONAL DE LA CIUTAT EDUCADORA 
Programació MANLLEU 
 

• 19-11-2021:  
V Fòrum Educatiu de Manlleu – redefinim el reptes educatius del PEC pels pròxims 4 anys 
Tots els participants al Fòrum van rebre, entre d’altres, un llapis de llavors (els encenalls es 
poden plantar) 

• 29-11-2021:   
Segona sessió d’aquest curs de l’Espai de Debat Educatiu – posada en comú de bones practiques 
de coeducació per part de les escoles i instituts de Manlleu 

• 30-11-2021:  
Publicació en la premsa local del cartell del Dia de la Ciutat Educadora amb el logo de Manlleu 
i l’explicació del lema escollit per aquest any 

• Pancarta commemorativa del Dia Internacional de la Ciutat Educadora al balcó del Ajuntament 
de Manlleu. 

• Distribució a través de les xarxes socials de material gràfic i en vídeo. 
 
 
Novembre  

• Publicació a la web del PEC del mapa de recursos educatius de la ciutat.  

• Joc “Memory d'Oposats de la Ciutat Educadora”: a les escoles de primària es fa servir durant el 
mes els jocs de memory que els vam donar, i s’aniran recollint reflexions sobre l’educació, la 
ciutat educadora, i propostes de millora a Manlleu. 

• Publicació en la premsa local d’un article de reflexió setmanal sobre l’educació i la ciutat 
educadora, durant tot el mes.  

• Programa de ràdio “Manlleu Educa” sobre la ciutat educadora, a càrrec del Grup Impulsor del 
Projecte Educatiu de Ciutat. 

• Exposició sobre la ciutat educadora a la Biblioteca, la segona quinzena de novembre, 
acompanyada d’una selecció de llibres sobre educació.  

• Mural amb flors de paper “Les oportunitats a la ciutat educadora”, a càrrec dels alumnes del 
Centre de Formació d’Adults Martí i Pol. 
 

Desembre 

• Vinils amb el lema de la Ciutat Educadora d’aquest any a la pista de gel. 

• Videomapping sobre un dels edificis de la Plaça Fra Bernadí de Manlleu de dibuixos fets per 
alumnes de l’activitat extraescolar “Laboratori d’art”, en el dia d’obertura de la pista de gel. 

• Participació de membres del Grup Impulsor del PEC al Marató de TV3, fent origamis de la Ciutat 
Educadora, tallers de flors de paper, i fent servir el Memory d’oposats. 
 

 
 
 


