
El REPTE: 
Incrementar l’accés i la participació a tots els  

infants i joves a iniciatives d’alt valor educatiu,  

garantint la igualtat d’oportunitats. 

Com acompanyem el procés de creixement i aprenentatge amb 

infants i famílies en situació de vulnerabilitat? 

Oportunitat educativa: 

 Lleure de qualitat i adquisició de valors i principis. 

 Connexió entre Educació Formal i Educació No Formal. 

 Desenvolupament de competències transversal i habilitats 

socials. 

 Vincular l’aprenentatge als interessos i motivacions dels in-

fants. 

 Formes alternatives d’aprenentatge: significatiu, pragmàtic, 

individualitat, col·laboratiu... 

Necessitat educativa: 

 Trencar amb la dinàmica dels infants d’estar al 

carrer. 

 Enfortir el vincle infant - família. 

3 EIXOS DE COORDINACIÓ: 

Trimestralment: 

1. Comissió Mixta  

2. Escola i Club Sanfeliu Sant Ildefons  

Continuada: 

1. Tutors/es + Educadors/es  

Comissió 

mixta 
EBASP ESCOLA 

CLUB SANFELIU SANT ILDEFONS 

Gaudeix i aprèn és un projecte liderat des del Club San-

feliu Sant Ildefons conjuntament amb els dos centres 

educatius. 

Els agents col·laboradors són: Equip 

Bàsic d’Atenció Social Primària 

(EBASP), professionals de l’àmbit 

de l’educació i la criança (psicòlegs, 

pediatres, nutricionistes...), 

entitats, professionals i centres 

culturals de la comunitat. 

GAUDEIX  

I APRÈN  

Gaudeix i aprèn neix al barri de Sant Ildefons, de 

Cornellà de Llobregat. Està adreçat a 20 infants 

d’entre 8 i 11 anys i les seves famílies, de dos cen-

tres educatius públics. 

Els infants disposen d’un espai    

d’aprenentatge i de lleure. En funció 

de les seves necessitats, interessos i 

capacitats. 

Les famílies tindran accés a espais 

formatius amb professionals de   

l’educació. 

Desenvolupament d’activitats parti-

cipatives i conjuntes entre família i 

infant i activitats comunitàries de 

vinculació al territori. 

ELEMENTS CLAU: 

 Disseny del projecte consolidant les bases i l’aplicació a nivell 

micro. 

 Construcció i coordinació conjunta prenent a l’infant com a 

protagonista. 

 

ENTITAT:  

Club Infantil i Juvenil Sanfeliu Sant  

Ildefons 

 

PERSONA REFERENT:  

Marina Ràfols 

 

CORREU ELECTRÒNIC:  

elpetitsi@sanfeliu-santildefons.org 

DADES DE CONTACTE 


