BASES PER A PARTICIPAR AL PROJECTE “ESTRENEM I DIFONEM
HAPPY SIPHAL”
1. Omplir el Formulari de participació
2. Explicar el Projecte, si escau, als òrgans de coordinació didàctica i al Consell
Escolar
3. Enviar el certificat signat pel secretari/ària del centre al correu enrique@busf.org
que certifique que tot l’alumnat menor d’edat participant al projecte disposa de
l’autorització d’ús d’imatge i veu signada pels seus pares o tutors/es legals (1) i
que autoritza a la xarxa de centres educatius i solidaris PROESO-HAPPY SIPHAL a
fer ús i difusió de les activitats proposades
4. Estrenar la cançó “Happy Siphal” al centre, a l’hora del pati, el divendres 9 de
desembre de 2016, per a celebrar el Dia Internacional de la ràdio i la televisió a
favor de la infància, promulgat per UNICEF
5. Abans del cant comú entre els diferents centres de la Xarxa PROESO-HAPPY
SIPHAL, llegir un text (Manifest, poema, discurs...) creat pels/les alumnes on
manifesten les seues opinions, inquietuds i propostes per afavorir la cooperació
internacional i per ajudar a la infància més desfavorida del món per patir la
pobresa i les catàstrofes naturals a les seus poblacions
6. Passar la vidriola solidària entre els/les assistents de la Comunitat Educativa a
l’acte (2)
7. Contactar amb la ràdio i/o televisió local, comarcal i/o provincial per què facen
eco de la notícia i la difonguen al llarg de les 24 hores del 9 de desembre
8. Enviar fotos, vídeos, podcasts, articles de premsa... de les activitats dels projectes
de PROESO-HAPPY SIPHAL realitzades al centre i de les difoses pels mitjans de
comunicació abans del 23 de desembre de 2016 a enrique@busf.org
9. Ingressar els diners recaptats al següent número de compte corrent en concepte
de “Happy Siphal-Nom del centre-Localitat” (Ex: Happy Siphal IES B. Dalmau
Catarroja): (Caja Siete) ES37 3076 0610 2720 7837 0323
(1) Disposeu al material adjunt d’un model d’autorització a la xarxa de centres educatius i solidaris PROESO-HAPPY SIPHAL d’ús
d’imatge i veu dels menors d’edat, per si el vostre centre en vol fer ús.
(2) Es deixa a criteri del professor/a o del centre altres moments idònis per al passe de la vidriola
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COMPROMISOS QUE ASSUMIX LA PLATAFORMA HAPPY SIPHAL
AMB ELS CENTRES PARTICIPANTS
1. Enviar la vidriola solidària al centre
2. Difondre totes les activitats que realitzen els centres a través de la plataforma de
Happy Siphal https://happysiphal.org/ i a través de la web de PROESO
http://www.proeso.org/
3. Gestionar els diners recaptats pels centres educatius i per PROESO, rendint
comptes a la Xarxa i realitzant reportatges visuals i/o audiovisuals del moment en
que es donen els diners a la infància necessitada
4. Oferir el Disseny del Projecte didàctic per a realitzar l’APS i l’ABP a l’aula
5. Mantindre actiu el Fòrum de la plataforma per resoldre dubtes
6. Oferir recursos i formació en matèria de cooperació internacional als centres que
formen part de la xarxa PROESO HAPPY SIPHAL
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