INFORMACIÓ PER A CENTRES ESCOLARS.
------------------------------------------------PUNTS DE RECOLLIDA
URNA:
Actualment no és possible poder oferir des de l’JGE una urna pròpia de la campanya (s'està
treballant per aconseguir un sponsor que pugui col·laborar amb aquest element). Això implica
que, de moment, és necessari contar amb la col·laboració del centre escolar perquè sigui
aquest qui habiliti una caixa o similar. En aquesta urna es col·locarà el futlletó/cartell de la
campanya (en funció de la grandària i forma de la caixa). La proposta de IJGE és convidar als
propis alumnes que construeixin ells mateixos i decorin aquesta urna a partir de materials
reciclats.

MATERIAL DE DIFUSIÓ:
El material de difusió per a centres escolars (disponible en castellà, gallec i català) és:
•
•
•

Cartell (tamany A3): Conté la informació de la campanya (objectius, instruccions
d’enviament...etc).
Futlletó (tamany A5): Conté la informació de la campanya (objectius, instruccions
d’enviament...etc) i una etiqueta d’enviament prefranquejada retallable.
Agregat del cartell (tamany A4): Inclou les dades del centre escolar com a “Punt de
Recollida Autoritzat” (nom i logo, adreça postal i període de recollida). El seu disseny
horitzontal permet ser disposat a la part inferior del cartell (ambdós tenen la mateixa
amplada) amb la finalitat d’informar de l’ubicació de l’urna més propera. Aquest agregat
és dissenyat per l’organització de manera específica per a cada Punt de Recollida, una
vegada rebi el logo o escut del centre escolar per a la seva inserció.

MEDI DE DIFUSIÓ:
•

•

•
•

•

Al centre escolar, a través de futlletons (a la disposició de la comunitat escolar), cartells
i altres mitjans de difusió que disposi (web, blog, butlletins, etc). Pot resultar molt
interessant informar a les famílies mitjançant una circular.
A les dependències municipals (casa consistorial, biblioteques, centres cívics,
instal·lacions esportives,etc), mitjançant futlletons (a disposició de qualsevol persona
interessada) i cartells, amb el seu corresponent agregat, que es col·locaràn en llocs
visibles.
En altres punts del terme municipal que es considerin oportuns, mitjançant cartells,
amb els seus corresponents agregats.
Mitjans de comunicació municipals, com pantalles informatives, taulers d'anuncis, web
de l'ajuntament o altres entitats locals, publicacions locals, ràdios o televisions locals,
etc.
A la web de la campanya www.movilizateporlaselva.org / www.mobilitzatperlaselva.org:
Dintre de l’apartat “Punts de Recollida”, ordenat per comunitats autònomes i províncies.

S’adjunta al mail: futlletó, cartell, dossier y model de circular informativa dirigida a les famílies.
SOL.LICITUD D’APADRINAMENT CHIMPAMIG@S-INSCRIPCIO AL SORTEIG MENSUAL:
S'hauràn de seguir les mateixes instruccions contingudes en web, futlletons i cartells
(enviament de terminals identificable i posterior inscripció per mail).

FORMES DE FUNCIONAMENT:
Els Punts de Recollida poden actuar de tres maneres diferents respecte a la forma de participar
en els premis i sortejos d’apadrinaments Chimpamig@s:
•
•
•

Participant dels premis o sortejos como a centre o entitat.
Proporcionant aquesta possibilitat a cada donant usuari de l’urna.
Participar dels premis i sortejos per aules (especialment en els centres d’educació
secundaria obligatòria, on el consum d’aquest tipus de tecnologia és major, així com
l’esforç a realitzar per a la seva sensibilització davant la problemàtica del coltàn).

En cas de triar la segona o tercera opció, és necessari adequar el recipient utilitzat de manera
que permeti que els terminals dipositats (que van en l'interior d'un paquet amb la seva
corresponent etiqueta prefranquejada en el seu exterior) puguin ser introduïts dintre d'aquesta
urna.

ENVIAMENTS:
Podràn realitzar-se quants enviaments siguin precisos durant el període de col·laboració. Seràn
d'aplicació les instruccions d'enviament que consten en web, futlletons i cartells.

DURACIÓ DE LA COL.LABORACIÓ:
S’establirà un període determinat i prorrogable a criteri del centre escolar (període mínim
recomenat: 1 mes).

SEGUIMENT:
Ser la persona de contacte del centre escolar per a la campanya comportarà els següents
compromisos:
•
•
•
•
•
•
•

Informar de la creació del Punt/s de Recollida en el centre escolar.
Facilitar les dades i logo del centre escolar per al disseny del seu agregat.
Sol.licitar l’enviament del número de cartells i futlletons necessaris.
Confirmar la recepció del material imprés i assegurar-se de que en el centre escolar
sempre es disposa d’aquest tipus de material.
Sol.licitar la publicació del Punt/s de Recollida a la web de la campanya.
Canalitzar les dubtes, propostes o possibles incidèncias en el centre escolar a la
coordinació de la campanya.
Confirmar a la coordinació de la campanya de l’enviament dels telèfons recol.lectats
durant el període de col.laboració.

MÉS INFORMACIÓ:
Pàgina web: www.mobilitzatperlaselva.org
E-mail: info@mobilitzatperlaselva.org

