Document que recull les aportacions realitzades en els grups de treball de professorat
i d’alumnat que han participat en la IV Conferencia Catalana Tinguem Cura del
Planeta

Què cal tenir en compte per a que les actuacions educatives que fan el
centres visualitzin els canvis que porten a terme?
Aportacions del professorat


Els objectius han d’estar clarament definits i el canvi desitjat ha d’estar al nostre
abast.



S’ha d’implicar a tots els agents possibles de dins i de fora d l’escola.



Ha d’haver-hi un vincle emocional entre l’alumnat i la problemàtica que es vol
resoldre i en el procés.



No ha de ser una actuació aïllada, sinó que ha de tenir implicacions a nivell
curricular i en el projecte d’escola.



Les actuacions han de contribuir a fer xarxa.



Ha d’haver-hi una reflexió i avaluació dels resultats obtinguts.



S’ha de comunicar i fer publicitat dels resultats mitjançant diferents eines.



La comunicació dels resultats ha de recollir clarament l’estat del problema abans i
després de l’actuació.



S’ha de dir si l’actuació té continuïtat.



Hem de posar de manifest el que hem fet bé i felicitar-nos pel resultat final.



És important que les actuacions tinguin clarament un inici i un final. El seu període
no ha de ser molt llarg i ha d’haver satisfacció col·lectiva del que s’hagi assolit.



Hi ha d’haver voluntat de canvi

Aportacions de l’alumnat


S’han de contemplar diferents alternatives per arribar a la solució.



L’actuació ha de ser propera i s’ha d’intentar implicar i motivar el màxim de gent
possible.



L’actuació ha de ser necessària per realitzar un canvi i ha de ser important per a
nosaltres i per al planeta.



Els objectius han de ser concrets i el canvi desitjat ha d’estar clarament definit.



S’ha de fer una reflexió personal sobre el benefici del canvi.



L’actuació ha de servir per conscienciar sobre el problema que es vol resoldre.



La comunicació dels resultats ha de ser mitjançant missatges positius, mostrar els
beneficis obtinguts i la satisfacció per haver aconseguit el que volíem.



Els resultats han de ser visibles, s’han de quantificar amb dades i han de
comparar la situació abans i després de l’actuació.

