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ASOC –  FORMULARI INFORME LLIÇÓ 4 

 

NOM DE L’INSTITUT* 

Institut Les Cinc Sénies  

 

CLASSE (CURS)* 

3r d'ESO 

 

ADREÇA DE L’INSTITUT* 

Ronda Rafael Estrany, 62 

08304 Mataró 

 

DOCENT DE REFERÈNCIA (NOM)* 

Zosia Stasiakiewicz i Imma Garcia 
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1. TREBALL CREATIU FINAL 

 

Títol de l’Informe 4* 

Escriviu aquí el títol del darrer Informe d’ASOC. El títol haurà de ser especialment adient i captivador: servirà per atreure 

els lectors vers els resultats de la recerca, les respostes obtingudes i les vostres propostes. 

L’energia ni es crea ni es destrueix: transformem Mataró! 

 

Imatge destacada* 

Aquí heu d’inserir la imatge més significativa de l’Informe 4. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). Aquesta és 

la imatge que es destacarà com a coberta de l’Informe 4. 

 

AFEGIR UN FITXER 

 

Publicació explicativa al blog. PRESENTACIÓ, 1a part: descripció del projecte escollit i motivació* 

Aquest text ha de resumir el nucli de la recerca: el projecte, l’elecció que heu fet, les dades obtingudes, l’objectiu de la 
recerca. El límit màxim de caràcters (espais inclosos) per a aquest text és de 800 pulsacions  

El nostre institut forma part d'una prova pilot del projecte At the School of Open Cohesion a Catalunya. 

L'objectiu és realitzar una auditoria ciutadana sobre algun projecte subvencionat pel fons europeu FEDER. 

La nostra tasca és —ha sigut— avaluar si els diners han estat ben invertits fins ara. 
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Perseguint aquest objectiu hem triat el projecte Procès d'impuls de la transició energètica a Mataró perquè 

creiem que és molt important, en aquest precís moment, impulsar el canvi cap a una vida més sostenible i 

ajudar a la reducció de gasos d'efecte hivernacle així com a la transformació de l'energia.   

El projecte analitzat compta amb un pressupost de 3,3 milions d'euros —dividit entre l'ajuntament i el fons 

FEDER—. La finalitat d'aquest projecte és reduir més del 65% del consum d'energia i disminuir les emissions 

de gasos d'efecte hivernacle en un 42,7%.  

 

Publicació explicativa al bloc. PRESENTACIÓ, 2a part: descripció de les etapes significatives de la recerca* 

Aquest text ha de resumir els descobriments produïts: citeu els textos del vostre blog, els passatges més significatius de 

les entrevistes, els punts d’inflexió de les vostres investigacions. El límit màxim de caràcters (espais inclosos) per a aquest 

text és de 800 pulsacions  

Al llarg del procés d’aquest projecte hem tingut l’oportunitat de realitzar diverses entrevistes, formacions 

online, col·laboracions… amb la participació de moltes persones. Gent que o bé estan directament 

relacionades amb el projecte en concret, o són experts en el tema. Hem entrevistat per exemple a David 

Villar, de l’Institut Català de l’Energia, a en Cristian, membre de la cooperativa Som Energia i a Jordi Payà, 

Tècnic de l'Ajuntament de Mataró.  

També vam rebre la visita al Centre per part d’ en Rubén Merino, Tècnic en Dades Obertes, que ens va fer 

una xerrada. Tanmateix vam poder participar en dos formacions en línia (Webinar) sobre enquestes en 

línia i polítiques públiques. 

En tot aquest temps hem actualitzat periòdicament el nostre Instagram, Twitter i la pàgina web, per a que 

la gent que ens segueix, pugui estar al dia dels passos i les etapes que hem anat realitzant per tirar 

endavant el projecte. 

 

Publicació explicativa al blog*. PRESENTACIÓ, 3a part: propostes i seguiment* 

Aquest text ha de resumir les vostres propostes per donar seguiment al projecte i com penseu seguir vigilant-lo. El límit 

màxim de caràcters (espais inclosos) per a aquest text és de 800 pulsacions  

En el projecte a Mataró de la transició energètica es van proposar com a objectiu reduir al màxim el 

consum d'energia i les emissions Co2. Les propostes són: primerament un enllumenat públic de 25 

quadres, dels quals ja se n'han fet 5 i 16 estan en procés d'adjudicació. En segon terme, l'altra proposta és 

col·locar plaques fotovoltaiques als instituts i altres edificis. Pels propers 4 anys el pressupost és de 2 

milions d’euros i estarà destinat a la instal·lació de  plaques fotovoltaiques a 40 cobertes d'edificis 

municipals. 

Un cop s'acabi aquesta primera fase del FEDER hi haurà una continuïtat que tindrà com a fita, l’any 2030,   

reduir les emissions en un 40% (respecte el 2005). Per aconseguir-ho és necessari,  sobretot, concienciar la 
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ciutadania creant comunitats energètiques i a través de l'educació a l'escola i tallers. Aquesta formació i 

conscienciació vindrà de la mà de l’Oficina de Transició Energètica. 

 

TREBALL CREATIU FINAL* 

Aquest és l’espai dedicat al treball creatiu. Podeu pujar els vostres treballs a altres plataformes de difusió (YouTube, 

Vimeo, Prezi, etc. - recordeu configurar la visualització del vídeo com a «pública») i inseriu aquí l’enllaç (URL) on els 

publiqueu. IMPORTANT: SI TRIEU EL FORMAT DE VÍDEO, NO SUPEREU ELS 3 MINUTS DE DURADA COM A MÀXIM! 

a part (encara no s’ha publicat) 

 

NOTA: Si el treball creatiu consisteix en un producte editorial, adjunteu el fitxer pdf corresponent (MÀX. 1 MB): 

AFEGIR UN FITXER 

 

 

Altre fitxer adjunt significatiu 

Podeu adjuntar un altre fitxer elaborat durant el projecte que considereu particularment rellevant. El fitxer ha de fer 

com a màxim 1 MB. 

Revista 

Altre enllaç significatiu a lloc web extern realitzat 

Aquí podeu indicar un enllaç (URL) a treballs «addicionals» publicats en línia respecte als deures assignats, o un compte 

social especialment rellevant i seguint 

col.laboració theh2explorers 

  

https://lescincsenies.junior-report.media/2020/03/11/les-cinc-senies-participa-a-lopencohesion-school/
https://drive.google.com/file/d/1Jd4UHWfrRy8f4zjeU9PwWHArR1H1rOC1/view?usp=drivesdk
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GALERIA MULTIMÈDIA 

 

Imatge 1* 

Aquí s’ha d’inserir una foto de l’equip complet. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

 

 

Imatge 2* 

Aquí s’ha d’inserir una foto/imatge de l’ASOC WALL. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

Al estar confinats hem hagut d'elaborar l'ASOC WALL virtual, per fer-ho hem utilitzat la eina "Padlet". 
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 https://padlet.com/laia_conill/ow9786cc8c1kugfr 

 

AFEGIR UN FITXER 

 

Imatge 3* 

Aquí s’ha d’inserir una foto de la VISITA DE VIGILÀNCIA CIUTADANA. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

AFEGIR UN FITXER 

 

Imatge 4* 

Aquí s’ha d’inserir una foto de les ENTREVISTES EFECTUADES. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

https://padlet.com/laia_conill/ow9786cc8c1kugfr
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2 - ESDEVENIMENT FINAL PER PRESENTAR LA RECERCA 

 

Títol de l’esdeveniment final per presentar la vostra recerca 

Escriviu aquí el títol de l’esdeveniment final. Trieu un títol captivador, que pugui resumir de forma eficaç els resultats 

de la vostra recerca! 

 

 

Breu descripció de l’esdeveniment final de presentació 

Escriviu una descripció breu de l’esdeveniment final que es pretén realitzar en 400 CARÀCTERS COM A MÀXIM, ESPAIS 

INCLOSOS. 

 

 

 

Tipus de l’esdeveniment final de presentació 

Seleccioneu el tipus d’esdeveniment escollit: 

o Presentació interna a l’escola (només amb classes de la pròpia escola) 

o Presentació a l’escola amb la presència d’altres classes/escoles externes 

o Presentació en una altra escola (organitzada també amb altres escoles ASOC del territori) 

o Presentació a altres organismes i administracions locals 
Nota: resposta única 

 

Nombre de participants 

Indiqueu aquí el nombre de persones que està previst que hi participin. El nombre inclou tots els participants 

(estudiants, professors, pares, institucions, EDIC, associacions, organitzadors, convidats) 

o Fins a 30 

o de 30 a 50 

o de 50 a 100 

o més de 100 
Nota: resposta única 
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Tipus de convidats 

❏ Expert en el tema escollit 

❏ Expert en dades obertes 

❏ Representant Europe Direct 

❏ Representant institucional 

❏ Representants de la premsa local 

❏ Pares 

❏ Altres classes del vostre institut 

❏ Altres (ESPECIFIQUEU) 

 

Nota: respostes múltiples 

 

INFORMACIÓ PER ARRIBAR AL LLOC DE L’ESDEVENIMENT 

Regió 

 

Província 

 

Localitat 

 

Adreça 

 

Codi postal 

 

Ubicació 

(per exemple, edifici municipal, nom de l’escola, un altre edifici públic, etc.) 
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Data 

(DD/MM/AAAA) 

 

Horari 

(p. ex. 09:00 - 13:00) 

 

 
 
 

Enllaç 

Indiqueu aquí l’enllaç (URL) a la pàgina web o perfil social on es publica la informació relativa a la presentació de 

l’esdeveniment. 

 

 
 
 

Cartell de l’esdeveniment organitzat 

Adjunteu el cartell de l’esdeveniment. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB). 

AFEGIR UN FITXER 

 

 

 

 

NOTA: els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris 


