Acte de cloenda del programa Barcelona Escoles + Sostenibles
Centres d’educació secundària, batxillerat, cicles formatius i CFA
2 de juny 2016
Benvolguts companys i companyes,
Un any més, ens complau convidar-vos a l’Acte de Cloenda del BcnE+S que tindrà lloc
el 2 de juny de 2016 a l’Espai Jove La Fontana.
Programa provisional:
8.30 a 9.00 h Recepció i lliurament d'acreditacions
9.00 a 9.20 h Presentació i benvinguda
9.20 a 9.45 h Muntatge dels espais d’intercanvi per part dels centres participants
9.45 a 11.00 h Jornada d’intercanvi en dos espais
11.00 a 11.30 h Esmorzar
11.30 a 12.00 h Reflexió de les bones pràctiques
12.00 a 13.00 h Espectacle final

Com és habitual, l’alumnat serà el protagonista i podrà compartir les vivències del curs
amb la resta de companys i companyes en la jornada d’intercanvi que es farà al
començament de l’acte. Com a les darreres ocasions, la presentació no serà la clàssica en
powerpoint, serà un “tu a tu” en petit grup, que durarà només uns pocs minuts.
Qualsevol dels alumnes ha de ser capaç d’explicar-ho. Ha de ser senzilla però atractiva,
que cridi l’atenció a la resta de centres, que sedueixi per les paraules emprades, les
imatges, o per les tècniques, els materials, etc. Es poden utilitzar objectes, fotografies,
vídeos,...
IMPORTANT


La invitació es limita a 8 persones per centre (alumnat i professorat).



Per inscriure-us, feu servir aquest enllaç. Si no podeu venir, us agrairem que
també ens ho feu saber.

Materials que ha de portar el centre per l’intercanvi
El títol escrit en un suport gran que es penjarà en el plafó de cada centre: aquest
ha de fer referència a una experiència transformadora realitzada aquest curs a
l’escola/institut, la més innovadora, diferent, reeixida, emocionant...
L’explicació del què considereu més rellevant de la vostra experiència: Cada centre
disposarà d’un suport vertical amb el nom del vostre centre. Podeu penjar fotografies o
pòsters i disposar d’una taula espai de suport del material que vulgueu mostrar.
Expliqueu els resultats, procés, col·laboracions, participació de l’alumnat, metodologia,
materials utilitzats... ho podeu fer a través de: text, gràfics, dibuixos, cartell, fotos o
qualsevol material, en suport físic o digital. Si utilitzeu material digital, heu de portar el
vostre portàtil, amb la bateria carregada.
Les presentacions seran totes al mateix temps per això cal que us repartiu i decidiu
quins dels vostres alumnes són els que explicaran l’experiència inicialment als altres
nois/es i quins són els que aniran a escoltar les altres presentacions.
Cada alumne disposarà d’un full on poder recollir tot allò que consideri més
interessant. Cal doncs que tots portin un llapis o bolígraf per poder anotar i un suport
tipus llibreta o carpeta per fer-ho.
Quan s’hagi acabat aquest intercanvi d’experiències tots els nois/es del mateix centre es
trobaran a l’espai de presentació de l’experiència del seu centre amb el seu professor/s.
Serà el moment de compartir les anotacions que haurà fet l’alumnat del que ha
considerat més interessant i que podria ser adaptat en el propi centre.
Mentre l’alumnat intercanvia les seves experiències, el professorat realitzarà una dinàmica
paral·lela per preparar l’activitat conjunta que es farà posteriorment amb l’alumnat.

Lloc: Espai Jove La Fontana (entrada pel
C/Santa Rosa)
Accessos: Metro L3 (La Fontana)

