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CONNECTATS AL TERRITORI 
 6 de maig de 2017 

- 
Plaça de la Llibertat 

Reus 

Bases de participació 

Qui pot participar? 

Alumnes i docents dels centres educatius de la comarca del Baix 

Camp participants en el programa Apadrinem el nostre patrimoni. 

Objectius 

La finalitat de l’acte és donar a conèixer el treball realitzat pels 
alumnes de centres de Reus i la comarca del Baix Camp en el marc 

de la participació en el programa Apadrinem el nostre patrimoni que 

té com a objectius: 

 Conèixer el patrimoni per afavorir la integració i la cohesió 

social. 

 Afavorir l’autonomia en l’accés i gestió del coneixement. 

 Integrar les eines digitals en la vida de la ciutadania fent 

pedagogia del seu ús. 

Activitat 

L’activitat s’emmarca en el conjunt d’actes organitzats amb motiu de 

la celebració de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017.  

El 6 de maig de 2017, de 16h a 20h, la Pl. de la Llibertat es 
convertirà en un escenari on els centres participants exposaran els 

seus projectes en un acte que consistirà en: 

- Un programa de presentacions conjuntes en un "escenari 
central" (Aquesta opció contempla un espai de presentació per 
centre restringit a 3 minuts per limitar la durada de l’acte a 

1,30h.) 
- El temps restant queda a lliure disposició dels centres que 

poden organitzar activitats al voltant del seu tótem o prenent 
aquest com a punt de partida per realitzar rutes o visites 

guiades. 

 

http://serveiseducatius.xtec.cat/baixcamp/programa-apadrina/
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La inscripció 

Termini d’inscripció dels centres educatius: s’ha dut a terme el primer 
trimestre del curs 2016-2017. 

Termini de concreció dels projectes: gener de 2017. 

Termini d’inscripció dels referents de centre i de l’alumnat participant 
en la comunicació de l’experiència: del 10 de febrer al 18 d’abril de 

2017. 

El 18 d’abril també serà el darrer dia per lliurar al CRP, al correu 
e3990102@xtec.cat, l’enllaç per elaborar el codi QR. 

La preparació 

El disseny de l’escenari i la imatge identificativa de l’acte han anat a 
càrrec de l’Escola-Taller d’Art de Reus. 

Cal preveure el suport de voluntaris dels centres educatius en la 

realització de l’escenari de dissabte al matí. 

A les 16h s’assignarà a cada centre educatiu l’espai i l’ordre de 

presentació en l’escenari central. 

Cada centre educatiu portarà el seu pòster en format unificat (segons 
disseny proposat) i el penjarà amb les brides que li lliurarem. 

Cada referent de centre es responsabilitzarà dels seus alumnes i del 
tótem.  

*La comissió organitzadora reserva el dret de reestructurar els torns 

de presentació de les experiències en funció del nombre de 
participants i els requeriments de l’acte. 

En acabar 

Cada referent i el professorat participant en l’acte es 
responsabilitzaran de la recuperació del material emprat en la 

presentació. 

Reconeixement 

Els docents que formen part de l’activitat 7020151702 Apadrinem el 

nostre patrimoni  obtindran un certificat de formació de 15h del PFZ 
Baix Camp 2016-17. 

mailto:e3990102@xtec.cat
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Els centres participants en la comunicació de l’experiència de 
referència obtindran un diploma de participació. 

La difusió 

Cal que la participació a l’acte estigui aprovada per Consell Escolar. 
El CRP facilitarà a la direcció del centre el model de dret d’imatge de 

l’alumnat participant. Aquest caldrà retornar-lo complimentat, signat i 
escanejat per correu electrònic abans del 28 d’abril de 2017. 

La difusió del procés d’inscripció, participació i valoració es publicarà 

a la pàgina del Connectats al Territori del Nodes del SE Baix Camp. 

Bases aprovades, el 7 de febrer de 2017. 

 

http://serveiseducatius.xtec.cat/baixcamp/connectats/connectats-al-territori/

