EIX 5

RECURSOS I EINES per a què els equipaments puguin crear i/o desenvolupar activitats i programes innovadors

ENFOCAMENT: Aconseguir rendibilitzar els recursos disponibles
ACCIÓ

5,1

5,2

5,3

Inicial
Modificada
Definir i aprofitar els
canals d’informació i
comunicació entre
equipaments, centres de
documentació, punts
d’informació i parc
(canal on-line).
Crear una llista a
internet per la qual les
persones o institucions
reben noticies
periòdicament del que
es fa, s’ofereix i passa al
Montseny des del punt
de vista naturalístic
(floracions, bolets, fauna
etc...)

Convenis col•laboració
amb universitats i
centres recerca: estades
de pràctiques d’alumnes,
treballs de recerca, tesis
doctorals....

Objectius
relacionats

Precedent i
justificacions

Estratègia

Justificació: Es fan
molts estudis aïllats i no
ha sinèrgies. Hi ha recel
a l’hora d’intercanviar o
compartir la informació
amb dotacions i entre
estudiosos.

Crear un protocol de
seguiment dels estudis.
Que hi hagi una figura
encarregada de registrar
i informar dels estudis
(espai digital) Fer una
fitxa de registre. Voluntat
de col•laborar.

C1

A4 / A5 / A6

A5 / D6

5,4

5,5

5,6

Treball en xarxa entre
els centres que realitzen
recerca i els
equipaments EA (portal,
bloc, ...)
Recollida i difusió de les
propostes d’investigació
i recerca referents al
Parc.
Creació d’un mecanisme
per tal de tenir controlats
aquests treballs i que
tinguin relació amb els
Centres de
Documentació
Utilitzar els programes
de gestió del Parc com
una eina educativa.
Creació de materials
didàctics contextualitzats
en el territori i d’ús comú
dels equipaments i de
les escoles

D6

A5 / D6

D1 / D2 / A7
/ C1

5,7

Crear un entorn digital
2.0 per reflectir el treball
de la Xarxa
d’equipaments on es
garanteixi la seva
actualització

A6

a) Creació d’un inventari
dels continguts ja
existents.
b)
Justificació: Hi ha
Assessorament extern
molta comunicació
per la creació d’aquest
dispersa, sense
espai.
c)
comunicació transversal.
Participació de tots els
Demanda evident de
agents implicats en la
treball en xarxa.
creació: formació a totes
les dotacions per a la
gestió de l’espai digital.

mes innovadors

Agents implicats

Universitat,
investigadors,
administració.

Calendari

2010-2011

Recursos materials

Recursos humans

Indicadors de
seguiment

Quantitatiu: nombre
d’estudis realitzats i
notificats a la memòria
Elaborar fitxa de registre
Persona encarregada de anual del Parc.
per a cada estudi i una
portar el control dels
Qualitatius: valorar quin
base de dades dels
estudis que es fan
tipus d’informació ha
estudis realitzats i a
(coordinador)
arribat a les dotacions i
realitzar.
agents investigadors
(informació d’altres
estudis).

Avaluació

Quantitatiu: seguiment
de les visites,
actualització de
Assegurar l’accés a
Equipaments, punts
Coordinador tècnic de
2010: creació de
internet de tots els
continguts,... Qualitatiu:
d’informació,
l’espai digital. Persona
Adaptar el protocol
l’inventari
2011: equipaments. Recursos
administració i empresa
d'enllaç de cada
creació de l’espai digital econòmics per part de
existent de la Q a la
consultora externa.
equipament.
plataforma (espai digital)
l’administració
per valorar el nivell de
satisfacció dels usuaris.

