Eduquem Junts

Descripció del
projecte

Repte

Col·laboradors
Famílies.
EAP.
SS.SS municipals.
Entitats del barri.
Tècnics municipal d’absentisme.
INS Camps Blancs.
Ajuntament.
Museu Can Castells.
Fundació Gasol.
Escola Municipal de Música.
Fundació Pere Closa
Fundació Scientia.
Futurs col·laboradors.

Eines de
coordinació:

Coordinació Esplai, Centre Obert i escola.
Comissions socials.
Comissions d’absentisme.
Coordinació amb els col·laboradors
de l’aliança: Ajuntament,
(Eines de coordinació)
Aplicacions, etc

Obert

Renovació

Xarxa

Generar itineraris educatius comunitaris, connectant temps lectiu i no
lectiu, dels nostres infants i joves, a partir de plans de treball
concrets.

Projecte “Eduquem junts” s’ubica al barri
de Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat,
territori amb una especial complexitat
degut a les dificultats socials ,
econòmiques i culturals d’una part de la
població. El projecte sorgeix del treball
continuat de dos agents educatius
fonamentals al Barri de Camps Blancs:
L'ESCOLA MONTBAIG i el CENTRE D’ESPLAI
INFANTIL I JUVENIL EIXIDA CAMPS
BLANCS, units per un objectiu comú:
Generar oportunitats educatives de
qualitat pels infants i adolescents del
nostre barri, els quals son el centre i
protagonistes de totes les actuacions,
mitjançant itineraris individualitzats
connectant el temps formal , no formal i
informal .
La comunitat i tots els agents del
territori son responsables de garantir
l’ Èxit Educatiu , per la qual cosa el
projecte es centra en tres eixos
fonamentals :
• ABSENTISME :Reduir l’absentisme i a
la llarga l’abandonament escolar,
promovent els aprenentatges significatius
fent servir el model de les intel·ligències
múltiples.
• CONVIVENCIA I COHESIÓ SOCIAL:
Treballar la identitat mitjançant la
vinculació a la comunitat ,el respecte i la
tolerància , la resolució de conflictes ,
coneixement i gestió de les emocions,etc.
• FAMILIA: Potenciar l’empoderament
de les famílies en el paper que li
pertoca com principal agent educatiu,
fomentant la participació dins dels
diferents espais, la formació en
habilitats parentals, creació de la
comissió de famílies,etc.
Tots els projectes, activitats i accions
que portarem a terme giraran entorn
aquests eixos, donant contingut a les
activitats iniciades ( extraescolars,
projectes conjunts, activitats
d’estiu,recollida….) i potenciant de noves
(itineraris individualitzats, plans de treball
amb famílies, projecte de ciències,etc.)

Establir una aliança entre la educació formal, no formal i informal, que garanteixi l’èxit educatiu dels nostres infants i
joves recolzat per la comunitat educativa del Barri de Camps Blancs.

