Creative Kids

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
La iniciativa Creative Kids, s’inspira en l’acció Raval Kids de l’Espai Tecnològic Comunitari. Amb ella volem
portar la intervenció educativa amb la infància a un nou nivell, en el qual el propi infant i la seva família
esdevinguin protagonistes d’un procés participatiu, clau per l’èxit escolar.
En aquest procés d’acompanyar l’infant com a protagonista principal del seu propi aprenentatge, amb
capacitat per decidir que vol fer, cal estimular la seva creativitat per generar oportunitats d’aprenentatge
engrescadores, que despertin el seu interès i curiositat des de la experimentació i la realització de
activitats (audiovisuals, de descoberta de l’entorn i creació de continguts) que incorporin valor educatiu i
comunitari, tot fent possible la construcció d’aprenentatge.
Abordant les competències lingüístiques de les famílies i implicant-les en determinades accions i
experiències dels infants, aconseguim que aquestes s’impliquin en l’educació dels fills amb el suport de la
comunitat i els agents de les entitats i serveis que actuen amb els infants, dins la mateixa comunitat.

Us de la creativitat com una estratègia per millorar l'aprenentatge.
Infants protagonistes del seu propi procés de construcció aprenentatge compartit.
Intercanvi d’experiències amb la comunitat (intergeneracionals, intergènere i interculturals).
Participació infantil, clau per l’èxit del procés i el coneixement de l’entorn.
Apoderament de la família (competències lingüístiques i relació amb l’entorn.
Vincle positiu amb les escoles a través de les AMPES i les famílies referents

REPTE GENERAL CRIDA COMUNITATS

NECESSITAT EDUCATIVA
Escassa participació i implicació de les famílies pel que
fan els seus fills/es en els diferents espais on participen
(Escola / Casal / Extraescolars).
Barrera lingüística, educativa i cultural, que dificulta la
comprensió de l’entorn i la implicació de les famílies en
els processos d’aprenentatge dels fills/es.

ELEMENTS CLAU

Desenvolupar el potencial educatiu de la comunitat, incrementant el
treball col·laboratiu per a generar respostes eficaces a les necessitats
educatives dels infants i joves.

REPTE ESPECÍFIC
Com millorar el compromís i implicació de les famílies en el
desenvolupament social i educatiu dels seus fills/es.

OPORTUNITATS EDUCATIVES
Espais d'aprenentatge compartit.
Suport i acompanyament a les famílies per
conèixer l’entorn
Promoció d’espais d’aprenentatge de llengües
adreçats a les famílies per trencar amb la barrera
idiomàtica.
Descoberta d’espais de participació familiar.
Afavorir el vincle amb l’escola a través de l’AMPA.
Apareix la Figura de les famílies referents.

PERCEPCIÓ DEL VALOR
Infants
«M’agrada l’Espai Tecnològic perquè sortim per Barcelona i ens deixen fer servir les
càmeres i mòbils per fer vídeos» Hafsa
«Com que al Espai Tecnològic fem coses divertides, he dit a amics meus que
s’apuntin» Daud, Sajjal, Nora, Kristel
Famílies
«Quiero que mi hijo se quede aquí, porque ha mejorado mucho en el colegio lo dice
su profesora» Shabana
«He recomendado a amigos míos que traigan a sus hijos aquí para que aprendan y
practiquen catalán» Cristopher
«Cuando empezaron las clases de castellano para familias, les pedí que también las
hicieran de catalán» Jesusa
Veïnatge
Esto que haceis con los niños llevándolos a descubrir la ciudad y creando proyectos
tiene mucho valor, se les ve tant contentos» Carme
«Jo vull ajudar-vos amb les activitats que feu al carrer amb els nens i les nenes» Mar

GRUP MOTOR
4 Entitats socials del barri (Casal Infantil Drassanes,
Fundació Social Raval, AEIRaval, així com dels
projectes per l’èxit educatiu del Casal.
1 equipament públic (Biblioteca Sant Pau)
1 escola i la seva AMPA (Escola Drassanes)
8 veïns i veïnes estretament vinculats al projecte
que s’impliquen en les iniciatives comunitàries vers
la infància.

CONTACTE
Espai Tecnològic Comunitari
Casal dels Infants ASB
Marc Pascual mpascual@casaldelsinfants.org
Annia Segarra asegarra@casaldelsinfants.org

Youtube – espaitecnologic
Twitter – @espaitecnologic
Instagram - @esoaitecnologic

