Casal Cívic Campclar i Xarxa Òmnia

ESCACS PER
COMPARTIR
REPTE GENERAL
DESENVOLUPAR EL POTENCIAL EDUCATIU DE LA COMUNITAT
INCREMENTANT EL TREBALL COL·LABORATIU PER A GENERAR
RESPOSTES EDUCATIVES PELS INFANTS I JOVES.

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

AGENTS I
ENTITATS
IMPLICADES
Equips educatius:
Institut-escola
Mediterrani, Escola
Campclar, Escola Ponent,
Instut Campclar, PEE,
Programa joves Casal
Cívic Campclar, (Fundació
TASCA), Fundació Pere
Tarrès,
AAVVCampclar,voluntaris
LECXIT.

El nostre projecte es realitza al Casal Cívic Campclar i Xarxa
Òmnia i es dirigeix a infants i adolescents en situació de
vulnerabilitat social, en desigualtat d'oportunitats i amb
dificultats d’aprenentatge. Hi participen infants de tres escoles
públiques del barri, alumnes de l’aula oberta de l’institut i
usuaris del Programa per a joves del casal. S’afavoreix l’accés
a noves formes d’aprenentatge i de relació amb l’entorn.
S’impulsa el joc dels escacs com a eina educativa i inclusiva.
S’incorpora la possibilitat d’accedir a eines innovadores a través
de la creació d’un joc d’escacs col·laboratiu en tecnologia
d’impressió 3D amb la implicació de Xarxa Òmnia.Les escoles
participen de partides simultànies i al final s’emporten el seu joc Dades de contacte
Casal Cívic Campclar
d’escacs dissenyat entre tots en una trobada de cloenda.

NECESSITAT OPORTUNITATS
EDUCATIVA EDUCATIVES
Necessitem
generar un espai
de referència al
barri de
Campclar liderat
pels centres
educatius i el
Casal Cívic, que
permeti establir
ponts entre els
aprenentatges
formals i no
formals dels
infants i
adolescents.

L’aprenentatge dels escacs
com a eina educativa i
inclusiva que millora les
habilitats socials, millora el
sentiment de pertinença a
grup, comunitat...
El projecte afavoreix el treball
dels diferents agents educatius
per un objectiu comú. Millora
l'equitat en entorns educatius
més vulnerables. Possibilita la
transferència dels
aprenentatges i l’opció
d’accedir a eines innovadores
en l’entorn de l’educació no
formal.

ELEMENTS CLAU
La introducció de noves
metodologíes on
s’incorporen elements de
l’educació formal i no formal
amb la incorporació de nous
referents educatius per als
infants i joves i noves formes
de col·laboració.
La personalització de
l’aprenentatge del joc
d’escacs.
El disseny i creació amb
tecnologia d’impressora 3D
d’un joc d’escacs
col·laboratiu per cada centre.

977549800
cc.campclar@gencat.cat

