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l’escola amb les entitats de l’entorn.

Compartim i treballem els QUATRE reptes
de la Crida EDUCACIÓ360

º

des de l'any

2011, per promoure una comunitat que
educa entorn l'escola.

EXPERIMENTAR, despertant inquietuds!
Oferim un espai a les inquietuds i habilitats dels
infants i joves en l’àmbit del temps de lleure.
Els alumnes són els protagonistes en la transmissió de
coneixements i en l'organització dels tallers.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte “OKupa’t” neix per sumar
esforços en l’orientació dels infants i
adolescents, motivant-los a “okupar” el
seu temps de forma saludable i a

Com?
Mitjançant tastets d’activitats de lleure:
Xarxa d’Intercanvi de Coneixements - 6è EP
Patis amb el Punt JIP - ESO
“CorDeFlow” la festa de l'escola - ESO.

“okupar-se” ells mateixos: a ser
protagonistes de les seves experiències
d’aprenentatge.
La intenció d’aquest projecte és reduir les
situacions negatives de carrer,
desmotivacions i altres problemàtiques
fruit del desarrelament, la vulnerabilitat
social i la complexitat familiar que porten
a molts infants i joves a passar moltes
hores sols a casa o al carrer, sense

CONNECTAR escola i entorn, fent xarxa!

oportunitats per accedir a activitats de

Apropem els infants i joves a les activitats del barri

lleure saludable.

que garanteixen la igualtat d’oportunitats.

Les activitats del projecte “Okupa’t”
s’emmarquen sota dues línies d’acció:
EXPERIMENTAR i CONNECTAR.

Com?
Informem:
Agenda de l'escola - tota la comunitats educativa
Punt d’informació juvenil JIP - pati d’ESO
Seguiment tutorial - totes les etapes

Fem xarxa:

ELEMENTS CLAU

Taules d’equipaments del districte - equip motor
Tastets de lleure a les rutes pel equipaments - ESO
Els infants i joves al centre del projecte com a
agents clau en l’AUTOGESTIÓ dels tastets de lleure
i protagonistes en la transmissió dels coneixements
als seus companys/es.

Un model de projecte únic i propi però a l’hora,

EDUCADORS
MEDI OBERT (APC)

dissenyat per CRÈIXER, ser TRANSFERIBLE i
REPLICABLE en altres centres educatius, territoris i
contextos.

Els infants i joves s'empoderen i consoliden el
projecte any rera any, fent que aquest
sigui VIABLE i SOSTENIBLE en el temps.

IMPACTE DEL PROJECTE
AUGMENTEN el nombre d'alumnes que:
Participen organitzant activitats dins l'escola.
Realitzen activitats de lleure saludable.

MILLOREN els alumnes en:
Benestar personal destacant: la motivació i

BUFA AMB NOSALTRES!
FEM CRÈIXER EL PROJECTE
"OKUPA'T"

l'autoestima.
Cohesió i vincle entre ells i amb l'escola.
Sentiment de pertinença i vinculació a l’entorn.
Empoderament, motivant-se entre ells a participar
en activitats de lleure saludable.

