ANEXO V

MEMORIA DE ACTIVIDADES
(Deberá redactarse seguindo as partes deste formulario e só se cubrirán nel os datos referentes á entidade ou agrupación, denominación do
proxecto, número de expediente e persoa de contacto. É obrigatorio xuntar á memoria unha reportaxe fotográfica ou audiovisual que reflicta o
desenvolvemento das actividades, así como unha mostra do material gráfico empregado)
NOME DA ENTIDADE LOCAL OU AGRUPACIÓN

NIF

DENOMINACIÓN DO PROXECTO

NÚMERO EXPEDIENTE

Sintetizar en poucos parágrafos o resultado final do proxecto, con referencia aos aspectos máis salientables na súa execución.

Obxectivos e prioridades. Explicaranse cal ou cales foron os obxectivos xerais e específicos acadados.

Persoas destinatarias. Indicaranse as persoas mozas que foron finalmente beneficiarias e a repercusión social que tiveron as actividades
programadas.

Persoas encargadas de desenvolver o proxecto. Detallarase o equipo que realizou as actividades e indicaranse as funcións de cada persoa
membro do equipo e as tarefas que desenvolveu para executar as actividades.

Actividades que se desenvolveron no proxecto. Deberán enumerarse as actividades concretas, indicando para cada actividade:
-

Descrición do que se fixo.
Lugar.
Persoas destinatarias, indicando o número, a idade e as características da poboación.
Recursos humanos e materiais implicados na organización da actividade.
Tarefas de planificación e execución.
Datas de comezo e fin.

Avaliación dos resultados, onde se deberá describir detalladamente o sistema de avaliación empregado para medir os resultados ou os logros
(cualitativos e cuantitativos) na execución do proxecto.

Explicar como se fixo a difusión e a visibilidade do proxecto.

Xustificación do emprego da lingua galega no desenvolvemento das actividades do proxecto, nos materiais escritos e audiovisuais que se
elaboraron e nas canles de difusión utilizadas para dalo a coñecer.

Calquera outra información que se considere preciso incluír para obter unha visión global da avaliación do proxecto.

PERSOA DE CONTACTO PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE A XUSTIFICACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

FUNCIÓNS QUE DESENVOLVEU

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

TELÉFONO 3

