
  

 

 
 
 

Presentació d’ePresentació d’ePresentació d’ePresentació d’experiènciesxperiènciesxperiènciesxperiències    
 

La sessió de la tarda es dedicarà a la presentació d’experiències i comunicacions 
relacionades amb la innovació, l’organització, la direcció i la gestió de centres 
educatius.  

Es tracta d’explicar, d’una manera planera i directa, projectes o iniciatives que ja 
s’han dut a terme o que s’estan dissenyant i preparant, amb la intenció de donar-
les a conèixer i compartir-les amb altres professionals.  

Les comunicacions o experiències s’han de presentar en un document Word, 
d’entre 8 i 12 pàgines. A tall indicatiu, algunes de les qüestions que es poden 
tractar en l’exposició d’experiències o comunicacions són: 

 a.- Inicis. De quina manera s'inicia? Com sorgeix? 
 b.- Objectius. Per a què serveix? A quins objectius respon? 
 c.- Actuacions. En què consisteix? Quines actuacions s’han dut a terme?  
 d.- Protagonistes. Quines persones o entitats hi intervenen? 
 e.- Organització. Quines condicions organitzatives calen per dur-la a terme? 
 f.-  Desenvolupament. De quina manera s’ha desplegat? 
 g.- Resultats. Quins resultats s’han aconseguit? 
 h.- Dificultats. Quines han estat les principals dificultats que han sorgit?,.   
 i.- Lideratge. Qui? Com? Paper de l’equip directiu, etc.  

 

Inscripció i tInscripció i tInscripció i tInscripció i tramesaramesaramesaramesa    
 
Els assistents a la Jornada que presentin una experiència/comunicació han de 
seguir el procediment habitual de matriculació, tot assenyalant que presenten una 
experiència/comunicació a la casella corresponent i anticipant un títol provisional. 

La versió definitiva s’ha de trametre a narcisa.camacho@gmail.com abans del 30 
d’octubre de 2017. S’admet un màxim de 3 autors per a cada experiència. A la 
pàgina inicial hi han de constar els cognoms i noms dels autors, les seves dades 
professionals i els telèfons i mails de contacte. 

Quan hagis elaborat i tramès l’experiència, t’has d’inscriure com a autor/a 
d’experiència/comunicació, mitjançant el formulari 14. Data límit per a la tramesa 
i per a la inscripció: 30 d’octubre de 2017   
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PrePrePrePresentaciósentaciósentaciósentació    
 

Les experiències/comunicacions s’exposaran, agrupades per temàtiques i per 
nivells educatius, en espais diferenciats (aules) que comptaran amb un 
moderador. 

S’exposaran 3 experiències per aula. Disposaràs de 20 minuts per a l’exposició 
amb el suport tècnic d’ordinador, canó de projecció, altaveus i connexió a la 
xarxa. 

Abans de la Jornada, ens posarem en contacte amb totes les persones que 
aporten comunicacions o experiències per organitzar la presentació. 

A l’inici de la Jornada, quan recullis l’acreditació, t’acollirà el moderador per tal 
d’ultimar els detalls de la presentació. 

 

ReconeixementReconeixementReconeixementReconeixement    
 

L’elaboració i la presentació d’una comunicació o experiència comporta esforç. 
En som conscients i procurem reconèixer-ho amb el que tenim a l’abast. En 
concret:. 

Prioritat en l’assignació de plaça a JorDi-2017  

Difusió. Disposaràs de 20 minuts per exposar-la 

Certificació. Obtindràs un document que n’acreditarà la presentació  

Publicació. En publicació electrònica homologada (amb ISBN i Dipòsit Legal) 

Dinar de la Jornada. Et lliurarem un tiquet per al dinar de la Jornada  

Reconeixement dels assistents i dels organitzadors  

 


