Xarxa GROC

Xarxa GROC: què és?, què t’ofereix? a què et compromets?
Delimitació dels aspectes que regulen la col.laboració amb GROC

GROC va néixer com un equip de treball d’àmbit gironí. Amb el pas del temps,
a mesura que es coneix la feina feta, succeeixen dos fenòmens simultanis:
a) Apareixen persones d’altres contrades que expressen interès per
conèixer i per participar d’una manera activa a GROC
b) GROC du a terme projectes de recerca i de formació en els quals ens
interessa comptar amb col.laboradors d’arreu de Catalunya o Espanya.
La conjunció d’aquests dos factors ens ha portat a regular la manera de
col.laborar a distància en els treballs de GROC”

1. QUÉ ÈS?
Xarxa GROC és una xarxa de treball que aplega persones que coneixen el
grup i desitgen establir-hi una vinculació més estreta

2. QUE T’OFEREIX?
La Xarxa GROC et permet accedir a:
*Documents de treball intern en fase d’elaboració
*Informació dels projectes en curs
*Propostes de participació a treballs, recerques, etc
*Propostes de participació a activitats de formació permanent
*Difusió de les activitats i els treballs de GROC
*Efectuar propostes de temes que consideris d’interès

3. EN QUÈ CONSISTEIX?
Les maneres de col.laborar amb GROC són diverses:
3.1. Col.laborar en el tema d’estudi de GROC
En els darrers anys GROC ha dedicat l’atenció a diversos temes d’estudi:
acollida al professorat nouvingut, sisena hora, convivència, dos professors a
l’aula... La metodologia de treball es basa en la recollida de testimonis de la
realitat que són aportats pels membres i pels col.laboradors de GROC. Un
exemple és a “Desdoblar? o dos mestres a l’aula?,
3.2. Participació en projectes de recerca
La participació als projectes és voluntària: GROC efectua propostes en base a
projectes i cada persona decideix si s’hi vol vincular en funció del tema,de la
possibilitat de complir els compromisos, del moment vital, dels interessos
personals...

L’expressió d’interès per participar implica l’acceptació de les condicions de
realització (tasques a dur a terme, calendari, reconeixement...) que
s’expliciten a cada projecte.
3.3. Dur a terme activitats de formació coordinades
GROC du a terme accions de formació coordinades que es desenvolupen
simultàniament a diversos llocs del territori. Per tal que responguin a un
mateix esquema, en primer lloc dur a terme accions de formació de l’equip de
formadors que provenen dels diversos àmbits territorials.
Un cop feta la “formació de formadors” cadascú realitza la formació al seu
territori i es posen en comú els resultats.
3.4. Dur a terme activitats de formació/difusió
GROC posa la feina feta a disposició dels destinataris d’una manera
plenament altruista a través de la web. També participa en activitats de
formació permanent. Els col.laboradors de GROC poden contribuir a la difusió
de la feina de GROC tot participant en activitats de formació-difusió, en les
quals han de citar-ne la procedència, utilitzar la imatge corporativa del grup i
facilitar l’accés als documents que es trobin a la web.
3.5. Atenció i manteniment del web.
El web de GROC ha crescut notablement en els darrers temps. Això suposa
una feina de manteniment i actualització constant que escapen a les meves
possibilitats.
3.6. Traducció de documents
Els documents originals de GROC es realitzen en català o bé en castellà en
funció del destinatari. Per tal que siguin útils al major nombre possible de
persones, procurem traduir-los.
Col.laborar amb GROC implica contribuir a la traducció de documents
En el documents traduïts hi figurarà explícitament el nom dels traduccions els
quals tindran prioritat en la participació en accions de formació permanent
3.7. Altres col.laboracions
El desenvolupament dels diversos projectes pot donar lloc a altres modalitats
de col.laboració que es concretaran a mesura que sorgeixin.

4. A QUÈ ET COMPROMETS?
Els únics compromisos que contraus pel fet de formar-ne part són:
Llegir la documentació que t’arribi.
Col.laborar en la validació d’instruments d’investigació
Difondre el treball de GROC entre els qui creguis que pot interessar
Tota la resta de possibilitats que ofereix la Xarxa GROC són opcionals.

5. RECONEIXEMENT DE LA FEINA FETA
La col.laboració a GROC serà reconeguda documentalment en funció dels
projectes en els quals participi cada persona.
El nom dels participants figurarà a les memòries dels projectes i en el
documents que se’n desprenguin.

6. COORDINADOR/A DE PROJECTES
Per tal que els diversos projectis avancin cal que una persona n’assumeixi la
coordinació en aspectes com la coordinació amb els membres de l’equip,
elaboració de documentació auxiliar, atenció als membres de l’equip...
Assumir funcions de coordinació implica una major responsabilitat i dedicació
però també suposa una oportunitat per aprendre i un major reconeixement
professional

7.- GROC VIRTUAL
L’avenç de la Xarxa GROC ha d’anar de la mà amb la possibilitat de comptar
amb una plataforma que permeti el treball col.laboratiu dels seus membres. De
moment, només és una idea que esperem que algun dia sigui realitat

