TALLERS DE COMUNICACIÓ
Durant la II Conferència Catalana hem fet molta feina; hem compartit experiències, hem
millorat conjuntament les accions que proposàvem des dels centres, i hem creat la Carta
Catalana de Responsabilitats. El següent pas és comunicar el que hem fet. Per la tarda farem
tallers de comunicació per apropar-nos a diversos mitjans expressius i crear elements que ens
serviran per a difondre la Conferència Catalana, i ens donaran eines per poder-ho fer també al
nostre centre educatiu.
Cada delegat/da escollirà els dos tallers que prefereixi, intentant que siguin diferents a la resta
dels seus companys. Apuntaran la primera i la segona opció a la fitxa d’inscripció, que s’ha de
retornar abans del 10 de novembre.
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Redactem la Carta
Amb la recopilació de tot el treball del matí redactarem la versió final de la Carta Catalana de
Responsabilitats i Accions i hi afegirem informació del procés. El document que surti del taller
serà el que es difondrà per tot Catalunya i per la resta de Conferències del món.
Fem pòsters
Un dels objectius de la Conferència és realitzar pòsters sobre les dues responsabilitats
prioritzades durant la Conferència Catalana (les que tinguin més accions). Aquests pòsters
viatjaran, juntament amb els delegats, a les Conferències per a difondre els compromisos dels
joves catalans.
Fem una pancarta artística
Quan pensem com fer una pancarta, la majoria de nosaltres ens imaginem un full de paper
d’embalar i algú amb bona lletra escrivint el missatge que volem transmetre. Però hi ha moltes
tècniques diferents per fer una pancarta, fent servir la nostra creativitat. Aprendrem a fer una
pancarta original, tot fent servir diversos materials, per fer arribar el missatge dels joves
catalans a les conferències estatal i europea.

Musiquem la Carta
La Carta Catalana i tot el procés de la CONFINT es pot expressar en el llenguatge musical, tant
els seus continguts, com l’experiència viscuda. Crearem una composició per a difondre des
d’aquest llenguatge la Carta Catalana.
Representem la Carta
Amb la recopilació de tot el treball del matí representarem els missatges i les accions principals
recollits a la Carta Catalana, per tal de crear un petit espectacle amb el que puguem,
mitjançant l’expressió corporal, sensibilitzar el nostre públic i donar a conèixer el procés que
hem fet.
Muntem una xerrada
Una de les maneres més populars de fer difusió d’una experiència és mitjançant una xerrada,
que es pot fer al centre escolar, a la seu d’alguna entitat propera,.. Com s’organitza una
xerrada? Com fer que sigui participativa?
Fem un joc pels més petits
Com podem comunicar als més petits els resultats de la Conferència? Entre tots pensarem un
joc que serveixi per difondre les idees i principis d’aquest procés, adaptat al nivell dels nens i
nenes.
Gravem una càpsula radiofònica
La ràdio és un instrument de comunicació amb moltes possibilitats que permet divulgar les
notícies o accions que creguem importants. Amb la recopilació de tot el treball realitzat durant
el dia gravarem una càpsula radiofònica, amb els recursos que els centres escolars teniu a
l’abast, aprenent a utilitzar aquest mitjà de forma divertida.
Gravem un vídeo
El vídeo ens pot ajudar a promoure algunes de les accions que hem acordat i a explicar els
reptes i els aprenentatges de les Conferències. Farem un reportatge dels acords presos a la
Conferència Catalana i del que hem fet als nostres centres escolars.
Creem eines 2.0
Els joves fem servir diàriament les eines 2.0, però com les podem utilitzar per a promoure els
objectius de la CONFINT? Crearem les eines 2.0 necessàries per comunicar-nos entre els joves i
amb d’altres entitats. Aquesta eina serà una plataforma de difusió dels missatges i les accions
de la Conferència Catalana, així com un espai per presentar la feina realitzada pels diferents
centres i recollir propostes i valoracions per a la CONFINT estatal i europea.

