10è aniversari del programa
Agenda 21 Escolar de Sabadell.
El curs 2013-14 esdevindrà el 10è aniversari del programa. Després de dues
reunions entre les administracions gestores del programa (Ajuntament de
Sabadell i CRP), es va proposar una primera enquesta online sobre els
interessos dels centres, amb un total de 17 respostes de 17 centres. [Veure
resum de les respostes]
Després de valorar l’interès dels centres en aquesta iniciativa i en la creació
d’una comissió específica de treball per planificar i detallar els actes del 10è
aniversari, es va dur a terme la primera reunió de la comissió el passat
dimecres 14 de març de 2013.
Arran de la valoració realitzada per la comissió, s’han programat
inicialment els següents actes del 10è aniversari d’Agenda 21 Escolar.

Tipus acte
CONCURS
CARTELLS
ESLOGAN

Descripció
DE - Concurs de cartells i
I eslogan (per separat) del
10è aniversari mitjançant
bases reguladores.
-El format de presentació
serà lliure.
-Jurat
format
per
l’Ajuntament, CRP, Escola
Illa i artista local Werens.

CREACIO
DINAMITZACIÓ
D’UN
BLOC/ESPAI
VIRTUAL

Calendari
aproximat

Participació

Recursos
necessaris

Alumnat dels centres Bases reguladores
d’A21E,
a
títol concurs
Termini per enviar individual, grupal o a
propostes. 31 de nivell de centre.
Bases reguladores
maig de 2013.
cartells.
Comissió A21E com
Resolució màxim 23 a comitè selecció a Jurat
juny 2013.
nivell de centre dels
treballs.
Reproducció
Publicitat
del
guanyador.
guanyador.
Acte
Octubre 2013.
Presentació
del Professorat+alumnat, Guió
dels
calendari i sessió amb implicació activa continguts
a
informativa: octubre d’informàtica
visualitzar.
2013
Espai
virtual
Sessió
formativa:
aportat pel CRP
novembre 2013
Dinamització
i
Realització treballs:
acompanyament
curs 13-14
dels centres.
Bases. Abril 2013.

I -CRP
dinamitzarà
un
espai virtual/digital on els
centres
participants
aportaran
reflexions,
informació, resultats dels
projectes
d’A21E
desenvolupats durant els
10 anys.
-Participació activa de
l’alumnat
-Treball realitzat durant el
curs 2013-2014.
Finalització treballs:
maig 2014

ACTE
Acte de signatura de
COMMEMORATIU compromís d’A21E servirà
10È ANIVERSARI. com a acte institucional
commemoratiu,
amb
participació de persones
rellevants en el procés
històric.
EXPOSICIÓ AMB Exposició de
treballs,
MATERIAL
resultats, idees, objectes
APORTAT
PER relatius
als
projectes
ALUMNAT
executats.

Segona
quinzena Professorat +alumnat
d’octubre de 2013.
dels centres A21E.

Exposició
– Alumnat
març/abril
2014 professorat.
(setmana santa i
setmana prèvia)
Tècnics A21E

+ Sales expositives
Casal Pere Quart.
per Material

suport

Amb el material de Festa Major 2014.
l’exposició de treballs, etc,
PARTICIPACIÓ
es
muntarà
un
kit
ACTES A LA VIA d’informació per muntar un
PÚBLICA
AMB estand a la via pública
STAND
sobre Agenda 21 Escolar,
AGENDA21.
per participar en actes
d’afluència massiva a la
ciutat (Festa Major o
d’altres).
INTERCANVI
-Acte en espai obert (Parc Abril 2014.
D’EXPERIÈNCIES Central?)
d’intercanvi
d’experiències,
on
l’alumnat sigui agent actiu
de
l’acte
(dinamitzin
tallers/activitats/ que hagin
fet, presentin resultats).
-Participació
d’una
representació
de
professorat i alumnat de
cada centre
-Jornada complerta (9 a
16,30hores)

muntar exposició
Alumnat
professorat.
Tècnics A21E

exposició.
+ Carpa / estand.
Material explicatiu.
Pòsters/cartells
del 10è aniversari.

Professorat
Alumnat
Tècnics A21E

Espai multiusos
Materials
de
suport als tallers
i/o activitats.

Us animem a participar-hi activament i a fer els comentaris, valoracions,
propostes que creieu necessaris en funció de la disponibilitat i interés en
aquests actes. (Enviament de comentaris a agenda21@ajsabadell.cat,
especificant persona de contacte i nom del centre)

