Acte de cloenda de les Escoles + Sostenibles curs 2016-17
Centres d’educació secundària, batxillerat, cicles formatius i CFA
13 juny 2017

Benvolguts companys i companyes,
Un any més, us donem la benvinguda a l’Acte de Cloenda BcnE+S. Aquesta vegada ens
trobarem a l’auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants per fer el tradicional intercanvi
d’experiències. En acabat, ens aplegarem amb l'alumnat de primària i els més petits al Parc de
l’Espanya Industrial per cantar la cançó d’Escoles + Sostenibles amb el grup musical Xiula.

Programa
8.30 a 09.00 h

Recepció i lliurament d'acreditacions

9.00 a 09.15 h

Benvinguda

9.15 a 10.30 h

Intercanvi d’experiències

10.30 a 11.00h

Esmorzar

11.15 a 11.45h

Ens mobilitzem cap al Parc de l’Espanya Industrial!

11.45 a 12.00 h

Cloenda institucional a càrrec de
Il·lma. Sra. Janet Sanz, cinquena tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de
Barcelona

12.00 a 12.30 h

Espectacle de cloenda amb el grup musical Xiula

La dinàmica de l'intercanvi d'experiències vol afavorir la relació personal entre l'alumnat. Els joves
assistents han de ser capaços d'explicar les accions que heu dut a terme i interessar-se per
aprendre de les dels altres. Us recomanem que allò que expliqueu i/o presenteu sigui senzill però
atractiu, que cridi l'atenció, que sedueixi pel llenguatge comunicatiu o la metodologia.

Materials que ha de portar el centre per a l’intercanvi
El títol de l’experiència 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 o emocionant.
L’explicació del què considereu més rellevant de la vostra experiència
Disposareu d'un panell per penjar-hi material (pòster, fotos, documents, etc.) i una taula per
mostrar allò que considereu: text, gràfics, dibuixos, cartells, fotos o qualsevol material, en suport
físic o digital. Si utilitzeu material digital, heu de portar el vostre portàtil, amb la bateria
carregada. Expliqueu els resultats, el procés, les col·laboracions, la participació de la comunitat
educativa, la metodologia, els materials utilitzats, etc.
Les presentacions seran totes al mateix temps, per això cal que us repartiu i decidiu quins dels
vostres alumnes seran els que explicaran l’experiència inicialment als altres nois/es i quins són els
que aniran a escoltar les altres presentacions. Podreu anar rotant a mesura que avanci la dinàmica
d'intercanvi.
Un cop finalitzat l’intercanvi marxarem plegats cap al Parc de l’Espanya industrial, escalfant
motors per fer una festa ben grossa! Us hi esperem!

