
PROPOSTA PEDAGÒGICA 2021

Des de A Parts Iguals hem repensat totes les nostres activitats seguint les indicacions

sanitàries en el sector del lleure educatiu.

Per aquest motiu els continguts pedagògics ofereixen als infants i joves entorns segurs

i de confiança, afavorint les relacions socials i personals, vetllant per el seu

desenvolupament integral i fomentant un ambient de joc i esbarjo segur. La situació

de pandèmia en la que ens trobem ha privat els infants i joves de moviment i relació

socioemocional, és per això que hem accentuat la necessitat de plantejar les activitats

des d’un enfocament integral on s’ofereixin els recursos necessaris per a la gestió

emocional, educativa i social.

Us presentem una proposta de Casal d’Estiu sostenible des de dos punts de vista que

es relacionen: d’una banda, la sostenibilitat emocional dels infants i joves, i per l’altre

la sostenibilitat ambiental.

Aquest estiu tant necessari per als infants i joves, pot ser una oportunitat de

sensibilització i protagonisme davant la intenció de fer un món millor, sostingut per la

identitat individual i grupal, el sentiment de pertinença, l’apoderament dels infants,

la igualtat de gènere i el consum sostenible, entre d’altres. És per això, que l’eix

temàtic que centrarà les activitats del casal seran els Objectius de Desenvolupament

Sostenible (ODS).

“Siguem el canvi que volem veure al món!”

Un compromís cap a la societat que ens envolta, en tant que els infants i joves també

són ciutadania compromesa amb la pau, la justícia i el medi ambient.

GRUPS DEL CASAL I PROPOSTA PEDAGÒGICA

Per dinamitzar el casal tindrem en compte els diferents grups d’edat.

Els grups de MINIS (P3 a 1r de primària) comptarà amb la GAIA i els seus amics. La

GAIA és el personatge d’una superheroïna que somia amb un món millor per a tothom,

tant per als animals, les plantes, els éssers humans i tot el planeta terra. La GAIA,

acompanyada d’altres personatges, plantejarà reptes setmanals a partir d’un seguit

d’activitats i experiències per l’entorn per tal de millorar el món.

Els grups d’APIS (2n a 5è de primària) es mantindrà el centre d’interès a partir d’un

treball de projectes, d’aprenentatge serveis i de descoberta vivencial. L’aparició de

diferents accions desagradables ens farà actuar per poder revertir les diferents

situacions.



Els grups d’AVENTURA (6è a 4t ESO) es realitzaran diferents accions d’aprenentatge

servei per millorar diferents aspectes ambientals i socials.

ACCIONS APRENENTATGE SERVEIS

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos

d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els

participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu

de millorar-lo.

Aquestes accions les realitzarem conjuntament amb tècnics del Parc de la Serralada

Litoral.

- Repassar les rutes prehistòriques a través del marcatge (permetrà conèixer i

vincular-se als punts d’interès del municipi).

- Eliminar espècies exòtiques invasores del Parc de la Serralada Litoral. (p.e.

Senecio Pterophorus a Sant Bartomeu).

- Pintar el dipòsit d’aigua de la pista de Sant Bartomeu d’un color que s’integri

amb l’entorn.

- Restaurar la font de Sant Bartomeu i marcar la rasa per canalitzar l’aigua.

- Col·laborar amb les tasques d’exploració i restauració del poblat ibèric del

Céllecs.

- Campanya de conscienciació efímera a Sant Bartomeu. Missatges dels

infants/joves dient com els agradaria que fos el parc.


