
ALGUNES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ 
 
 
DIFUSIÓ INTERNA  
 

• Reunions de Claustre de professorat : afavoreixen  que tothom 
estigui al dia i tothom tingui la mateixa informació 

• Altres reunions: equips docents, de nivell, de departament, de tutors 
o d’altres que pugui tenir el centre: a més a més d’informar, 
possibiliten la col·laboració de més persones, fan que hi hagi més 
professorat involucrat en el projecte 

• Reunions amb l’AMPA, on s’explica el projecte, i el treball que es 
realitza 

• Jornada de portes obertes del centre: és un bon moment per exposar 
la feina i fer que els alumnes tinguin el protagonisme de presentar-ho 

• Exposicions a la biblioteca del centre, que poden ser sobre els 
centres participants (sobretot en la fase inicial del projecte) i/o dels 
materials del projecte (quan el projecte ja funciona, es fan les 
mobilitats i es crea material) 

• Creació d’un Racó Comenius o expositor Comenius, on es pot anar 
actualitzant la informació 

• Revista Comenius: Es pot dedicar un espai a Comenius a la revista. 
Alguns centres tenen una revista exclusivament dedicada al projecte, 
elaborada en col·laboració amb tots els centres 

• Calendari Comenius per ser utilitzat al centre i que es pot oferir 
també a d’altres institucions (per exemple, algun ajuntament ha 
publicat un calendari de projecte a la pàgina doble central de la 
revista del municipi) 

• Samarreta amb el logo del projecte Comenius 
• Sopar de famílies amb exposició de materials, que poden explicar els 

propis alumnes 
• Eines informàtiques: Moodle, Wiki, Blog, Twinspace, Facebook, o 

d’altres que es posin en funcionament: serveixen per l’alumnat, les 
famílies i la comunitat, segons els casos, l’ús que se’n vulgui fer i les 
possibilitats  

 
 
 
DIFUSIÓ EXTERNA 
 
• Aparició a ràdio i TV locals o comarcals 
• Publicació de notícies i fotos a diaris que es tinguin a l’abast 
• Reunions a l’Ajuntament, amb algunes entitats del poble (museus, 

associacions ...), al Consell Escolar Municipal... 
• Reunions de Directors 
• Invitació als directors o d’altres autoritats quan els associats visiten el 

centre 
• Presentacions a Jornades de Professorat 
• Participació a Departaments Universitaris de Didàctica 



• Exposicions a centres culturals, que poden ser itinerants a diversos 
centres i també pot ser una exposició itinerant a diversos centres del 
projecte 

• Eines informàtiques: Moodle, Wiki, Blog, Twinspace, Facebook, o 
d’altres Si s’obren a tothom, la difusió és molt més extensa, però no es 
pot oblidar el dret a la privacitat i la voluntat dels usuaris de fer més o 
menys públic el que publiquen 

 
 
 
 

 

 

 


