COMISSIÓ DE MOBILITZACIONS

MISSIO I OBJECTIU GENERAL
Recolzament, posada en valor i reivindicació de l’escola pública.

MEMBRES
Albert Bergadà (2n i P4A)
Zaida Pérez (P5 i P5)
David (P4A)
Marien Ferre (P5)
Sandra (P4A i P4B)
Miriam Bernabé Perelló (2n i P4A)

albertbg@yahoo.com
bergaperez@gmail.com
dpasky2@gmail.com
marienferre@gmail.com
xirrixiscp@gmail.com
miriambernabe@gmail.com

FULL DE RUTA CURS 2017-2018
OBJECTIUS A ASSOLIR EL CURS 2017-2018
OBJECTIU

DESCRIPCIO

1

Reforçar les relacions externes del grup i
realitzar accions conjuntes per la millora
de l’escola pública.

2

Transmetre a la comunitat educativa les
idees i accions que arriben a
mobilitzacions.

3

Continuar les accions del memorial.

4

Impulsar grups de treball per la millora de
l'escola

5

Aconseguir enfortir la comissió amb nous
membres

Accions, tasques i activitats concretes per aconseguir els objectius del curs 2017-2018
Descripció de l’acció/activitat/tasca
Fer Networking: posar-se en
comunicació i aprendre d’altres
comissions.

Objectiu que
motiva
1

Seguir present a coordinadora AMPES.
Transmetre un missatge al trimestre
utilitzant tècniques de publicitat de
guerrilla.

1
2

Completar amb un taller de prototipat,
el taller de memorial que es va iniciar
en la fase d’idees el curs 2016-2017.
Proposar projectes a l’assemblea i
recolzar les propostes de millora que
sorgeixin.
Fer de missioners de la nostra activitat.

3
4
5

Calendari d’activitats curs 2017-2018
Activitat/Acció

Data

Fer Networking: posar-se
en comunicació i aprendre
d’altres comissions.
Seguir present a

Primer trimestre
Tot el curs

Observacions
Proposarem a Patronat
Domenech una primera
reunió per conèixer la seva
trajetória i forma de
treball.
Es preveuen per ara tres
accions: la producció de
pues o tres samarretes
amb un missatge
impactant. El llançament
de homenets amb
paracaigudes a John
Lennon amb un texte clau
sobre les reivindicaciones
de la comissió. La creación
d’un QR que dirigeixi
l’usuari a missatges
reivindicatius.

coordinadora AMPES.
Transmetre un missatge al
trimestre utilitzant
tècniques de publicitat de
guerrilla.
Completar amb un taller
de prototipat, el taller de
memorial que es va iniciar
en la fase d’idees el curs
2016-2017.
Proposar projectes a
l’assemblea i recolzar les
propostes de millora que
sorgeixin.
Fer de missioners de la
nostra activitat.

Trimestral

Abans o després de nadal

Tot el curs

Sempre

Pressupost comissió curs 2017-2018
Concepte/Justificació

Import

Taller de prototipat del memorial
Costos de la publicitat de guerrilla
Papereria
Pica-pica coordinadora
TOTAL

350,00 €
150,00 €
30,00 €
90,00 €
620,00 €

