Projecte / experiència:

BANYOLES ETS TU!

Organitza:
La ColActiva

Col·labora:
Àmbit:
Servei d’Educació Ajunt. de Banyoles Ciutat, emprenedoria

Resum:
Banyoles ets tu! és un programa que vol desenvolupar actituds transformadores,
actives i compromeses amb la ciutat en els nens i nenes del primer curs del Cicle
Superior de Primària, des d’una proposta innovadora.
Està impulsat per professionals de la plataforma la ColActiva (www.lacolactiva.cat),
i compta amb la col·laboració del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles,
que aporta el finançament del projecte.

Descripció:
La implantació d’aquest projecte preveu un primer curs de formació pels mestres,
on a través de diverses sessions es treballen estratègies per fomentar entre els
nens i nenes l’actitud emprenedora i les competències que estimulen l’esperit de
transformació social, com són la competència comunicativa, creativa, metodològica,
emocional i la reflexiva, entre altres.
En aquestes sessions de treball es compta amb la implicació d’entitats i
organitzacions actives i implicades en la vida de la ciutat, una col·laboració que
enriqueix moltíssim el programa perquè d’una banda permet a les entitats donar-se
a conèixer a la comunitat educativa d’una forma propera i directa i de l’altra
esdevenen exemples dels processos emprenedors.
Aquesta etapa de formació finalitzarà amb unes sessions dedicades a planificar
l’aplicació i desenvolupament del projecte durant el curs 2016-17 amb els nens i
nenes, tant a nivell de metodologia com de procés.
Durant el curs 2016-17 es començarà a aplicar a l’aula amb infants de cinquè de
cicle superior, també amb la participació d’entitats de la ciutat, i durant el curs
2017-18 es durà a terme el seguiment del desenvolupament del projecte i la seva
implementació com a projecte de centre.

Objectius principals:
-

-

Promoure en els nens i nenes actituds emprenedores i compromeses de
manera activa i vivencial amb la millora de la ciutat
Fomentar les actituds cíviques i la convivència a la ciutat
Fomentar el treball en xarxa i teixir complicitats i col·laboracions entre la
comunitat educativa i el teixit associatiu

Resultats/avaluació:
Durant aquest curs 15-16 s’està desenvolupant la primera fase de formació del
professorat. L’avaluació es realitza a cada sessió i al final d’aquesta primera fase.

Contacte i enllaços
Persona de contacte: Sandra Masdevall, Àlex Forasté i Joan Carol. La ColActiva.
Telèfon: 972 581848
Adreça electrònica: educacio@ajbanyoles.org
Enllaços: www.lacolactiva.cat
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