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VALORACIÓ I NORMES DE PARTICIPACIÓ I ORGANITZACIÓ
DE L’ACORDIONADA

La valoració de la VI Acordionada en general és positiva, però va fallar la previsió dels
participants, ja que en algun cas, no es va confirmava l’assistència d’alumnes fins el dia abans
de l’acordionada. Es valora negativament el fet que el professorat dels alumnes participants no
col·laborin activament ni en la realització de tallers ni en la organització en general. També es
considera que la recepció dels participants va ser molt lenta i poc operativa.
Les propostes de millora que esdevenen normes de participació (aprovades en Assemblea de
socis el 29 de desembre de 2009) són les següents:
-

-

-

-

-

Es facilitarà la informació i la inscripció de l’acordionada amb temps suficient.
Només es consideraran participants a l’acordionada els alumnes dels quals els
professors/es o els pares facin la inscripció formal i l’enviament a l’ACDA del
document d’autorització amb les dades de l’alumne, telèfons d’interès, etc...
Es facilitaran les partitures al professorat un cop confirmada la participació d’algun
alumne/a.
S’incrementa la inscripció per als no socis a 5 €. L’ingrés corresponent a la
participació s’haurà de dur a terme màxim 15 dies abans de l’acordionada (en cap
cas es farà efectiu el dia de l’acordionada)
La participació del professorat serà activa. Tothom col·laborarà en els tallers i/o a
l’organització. Es concretaran les tasques entre el professorat assistent 15 dies abans
de l’acordionada.
Es considera imprescindible l’assistència a l’acordionada dels professors/es dels
acordionistes que hi participin, i només es considerarà excepcional un contratemps
d’última hora o un motiu d’absència justificat per part del professor/a. D’aquesta
manera, només hi podran participar els acordionistes que vinguin acompanyats dels
seus professors/es, i els acordionistes que siguin socis i que presentin el document
d’autorització i responsabilitat per part dels pares juntament amb la butlleta
d’inscripció, si són menors d’edat.
S’enviaran les normes de participació juntament amb el butlletí d’hivern.
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