
 
Projecte Aprenem jugant 

 

 

Des del Pla Comunitari del Besòs Maresme volem engegar un projecte de reforç escolar i lleure 

pels infants del barri. El barri del Besòs i el Maresme té un alt percentatge de població jove i 

d'infants però els recursos de lleure i d’educació informal són escassos i no poden arribar a 

donar cobertura a tota la població. Aquesta situació afecta majoritàriament a aquelles famílies 

sense recursos econòmics que no poden garantir als seus fills i filles cap activitat extraescolar. 

 

Al barri hi ha un alt índex d'absentisme escolar i el rendiment acadèmic és bastant baix; per 

això és indispensable crear nous projectes que puguin cobrir aquesta mancança. 

 

El projecte que proposem consisteix en un espai d’activitats de 2h i 30 min de durada: 

1h i 15min : reforç escolar/espai de deures 

1h i 15 min: activitat de lleure (jocs i dinàmiques, tallers i expressió artística) 

 

Plantegem dos grups: 

Petits (de 6 a 9 anys), els dimarts de 17.30 a 20h 

Grans (de 10 a 12 anys) els dijous de 17.30 a 20h 

 

Volem proposar un espai de reforç escolar dinàmic, diferent i profitós. Un lloc on els infants 

gaudeixin i no arribin a sentir que segueixen estant a l'escola. Utilitzarem jocs, recursos visuals 

i estratègies de comunitats d'aprenentatge. 

Partim de la filosofia de compartir i no impartir. 

 

L'activitat és farà al Casal de Barri del Besòs (c. Cristobal de Moura 232) on ja disposem dels 

recursos necessaris per dur a terme aquest projecte treballant amb, per i des de els infants.     

 

Necessitat:  

 

- 3 professors i professores voluntàries per l’espai de reforç escolar franja petits 

els dimarts de 17 a 18.15h (els primers 30 minuts per la coordinació amb la responsable del 

projecte, i de 17.30 a 18.15 reforç escolar) 

 

- 3 professors i professores voluntàries per l’espai de reforç escolar franja grans 

els dijous de 17 a 18.15h (els primers 30 minuts per la coordinació amb la responsable del 

projecte, i de 17.30 a 18.15 reforç escolar 



 

Si hi hagués disponibilitat per part dels voluntaris/es també ens agradaria que donessin suport 

a la part d’activitat lúdica. 
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