ASOC – FORMULARI INFORME LLIÇÓ 4

NOM DE L’INSTITUT*
Institut Rocagrossa

CLASSE (CURS)*
4 ESO ECONOMIA

ADREÇA DE L’INSTITUT*
Carrer de Rosa Sensat i Vilà, 1-11 17310 Lloret de Mar, Girona

DOCENT DE REFERÈNCIA (NOM)*
Natàlia Marquès / Pilar Juanhuix / Joan Vila
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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.

Vies Verdes: Fons FEDER ben destinats?

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.
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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

Hem escollit aquest projecte perquè ens motiva tot el que té a veure amb la natura i l’activitat física. El
nostre objectiu ha estat saber si realment els diners que atorga el FEDER serviran per millorar les vies
verdes seleccionades i si això repercutirà en l’economia i el benestar dels pobles del voltant. Altres
objectius van orientats a conèixer què són els Fons FEDER, en què consisteix una auditoria ciutadana i quin
és el paper d’Europa en la millora del dia a dia.
Cercant informació hem trobat les quantitats assignades a cada tram de vies verdes en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. N’hem fet gràfics i infografies.
Les dades obtingudes a l’última fase han estat extretes de les diferents preguntes, pensades entre tots els
alumnes, que els vam enviar.

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

En aquesta última etapa, entre tots els alumnes vam dissenyar preguntes per tal de poder realitzar
entrevistes. Vam poder-les portar a terme amb l’assessor de govern de l’Ajuntament de Cassà de la Selva,
la regidora d’acció territorial i urbanisme de l’Ajuntament de Castell-Platja d’aro, la tècnica de subvencions
de Vies verdes, un membre de Programes Europeus de la Diputació de Girona, i una de les regidores de
l’Ajuntament d’Aiguaviva.
A partir de les entrevistes, vam obtenir dades que desconeixíem, com per exemple quan es tarda a rebre la
subvenció econòmica; d’on surten els diners que el Fons FEDER no proporciona; a què van destinats els
diners del Fons FEDER; com es valorarà si s’aprofiten els diners invertits; i la publicitat que s’ha fet de
l’obtenció de l’ajuda del Fons FEDER.

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

Tot i les limitacions que hem patit aquesta darrera part del projecte, hem pogut apreciar l’interès i la
sorpresa que ha despertat en algunes de les persones amb qui hem contactat per correu electrònic per tal
de fer-los l’entrevista que prèviament havien preparat.
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Anna Brunsó Ribas (Tècnica de transparència i participació ciutadana / Diputació de Girona): Molt
interessant una auditoria ciutadana!!!
Fantàstic. us seguiré!! Bona feina!!
Tot i això, se’ns fa difícil seguir amb el projecte perquè el nostre grup d’economia de 4 ESO aquest any
deixem l’institut . Potser les professores el voldran seguir!

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!

https://www.youtube.com/watch?v=NWIG9Zj4e2I&feature=youtu.be

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.
AFEGIR UN FITXER

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 seguit.

https://sites.google.com/a/iesrocagrossa.cat/projecte-vies-verdes/
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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).
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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).
No hem pogut fer la visita, però un alumne ha fet un tram de vies verdes pel seu compte

Imatge 4*
Aquí s’ha d’inserir una foto de les ENTREVISTES EFECTUADES. La imatge ha de tenir format .jpg (MÀX. 1 MB).
AFEGIR UN FITXER
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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
o
o
o

Presentació interna a l’escola (només amb classes de la pròpia escola)
Presentació a l’escola amb la presència d’altres classes/escoles externes
Presentació en una altra escola (organitzada també amb altres escoles ASOC del territori)
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
o
o
o

Fins a 30
de 30 a 50
de 50 a 100
més de 100

Nota: resposta única

Tipus de convidats
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❏ 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.)

Data
(DD/MM/AAAA)
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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
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