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Projecte  1 Nom del projecte:  
A l’escola també “som el que mengem”.  
 

Breu descripció 
 
Diuen que Som el que mengem. Les nostres decisions alimentàries afecten 
directament la nostra salut, la de la nostra família i la del planeta. És per això que 
creiem que és necessari tenir informació per poder fer-ho amb consciència, 
escollint els aliments més adequats, i tenint en compte la millor manera de 
consumir-los. Tornant a les arrels de la cuina mediterrània, però adaptant-nos 
als temps actuals sense que es perdi qualitat ni sabor. Perquè al cap i a la fi 
menjar sempre ha de ser un plaer…En els menjadors escolars alimentar-nos no 
és només cobrir unes necessitats fi siològiques, sinó que aporta salut, fomenta 
criteris de consum, l’aprenentatge d’habilitats socials i és una realitat 
socialitzadora.  
La tria de cada aliment que ens mengem, tenint en compte tot el procés de la 
seva producció, transformació, distribució i elaboració, és una aposta per models 
més o menys respectuosos amb l’ambient i més o menys justos amb la societat i 
el món. 
 
¿Podem generar un debat comarcal amb productors de proximitat, menjadors 
escolars,escoles, famílies i administracions per a generar una xarxa de consum 
assequible, de qualitat, de proximitat i respectuosa amb l’entorn? 
 
 
Pressupost 
estimat 

2000€ 
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Projecte  2 Nom del projecte 
APRENDRE A JUGAR AMB ELS JOCS DE SEMPRE 
 

Breu descripció 
 
 
Es portaría a terme en tres poblacions del Berguedà: Gironella, Berga i Bagà. 
Caldrien montiros per fer lesa ctivitats i el material per poratar-les a terme. 
 
En aquesta activitat es farien jocs de tota la vida i que tant hem descuidat! 
Es farien jocs de xapes, bales, saltar a corda, de gomens a les cames i a les mans, 
xarranca, curses de sacs, bolos, bitlles, arrancar cebes, el burro, … durant el 
transcurs del dia 
 
Volem donar a conèixer que es podenm fer molts jocs durant tot l’any, i tornar a 
introduir aquells que es feien quan no es tenien mobils, ni aparells electrònics i 
s’havia d’esprémer la imaginació per distreure’s. Fomentant de pas, el joc 
conjunt i la pràctica de l’activitat física, envers el jocs estàtic i individual. 
 
Pressupost 
estimat 

1000€     (MONITORATGE + MATERIAL) 
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Projecte  3 Nom del projecte 
Avui lluny és més a prop  

 
Breu descripció 

 
Desde l’AMPA de l'Escola Alfred Mata creiem que seria molt positiu crear un 
protocol d'actuació previst per casos en què algun/a alumne/a escolaritzat/da al 
Berguedà, sigui diagnosticat/da d’algun tipus de malaltia de llarga durada, fet que li 
pot impedir acudir a l'escola de forma presencial o de la mateixa forma que ho 
poden seguir fent la resta dels seus companys. 
 
Partint d'un cas de leucèmia detectat a una de les nostres alumnes, ens vam adonar 
de la falta de recursos i d’informació que tenen les escoles davant de casos com 
aquest. Quan un alumne/a pateix una malaltia de llarga durada que requereix d’un 
tractament a distància o d’un repòs domiciliari, sol perdre el contacte amb el seu 
entorn escolar i el vincle personal amb els seus companys. 
 
En el nostre cas, simplement col·locant dues càmeres a l'aula i connectant-se 
diàriament per Skype amb l'alumna en concret, vam aconseguir no només mantenir 
el contacte sinó evitar que la Judit es perdés el curs escolar. 
 
Creiem que es podria crear un ‘pack de suport’ des del Consell Comarcal que 
s’activés de forma automàtica quan es detectessin casos semblants en algun dels 
centres educatius de la comarca. Aquest pack hauria d’incloure: un suport digital 
(dues càmeres i un trípode per l’aula), targeta de dades per quan no es disposi de 
dades WiFi (en casos de sortides), una tauleta per l’alumne/a afectat amb connexió a 
internet, en cas que no en tingués, formació per l’equip docent del cicle i 
acompanyament específic al tutor o tutora de grup. 
 
L'experiència de la professora i de la família de la nostra escola podria servir d’ajuda 
valuosa per a altres famílies que estiguin passant, malauradament, per una situació 
semblant. 
. 
Pressupost 
estimat 

650€     (MONITORATGE 600 MATERIAL 400) 
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Projecte  4 Nom del projecte 
Conèixer i estmar el Berguedà 
 

Breu descripció 
 
Fer que els nois i noies, nenes i nenes, dins la seva etapa educativa coneguin i així 
estimin la seva comarca. 
 
Les sortides al Berguedà tenen el mateix cost que una sortida de tot un dia a 
Barcelona. 
 
L’activitat seria redefinir l’activitat que ja es fa a cicle superior, d’una sortida 
gratuïta, però pensant a l’etapa educativa que en pot treure més suc. 
 
Primer caldria fer un llistat de recursos/visites/museus/descobertes que creiem que 
són importants al Berguedà. No cal que tot siguin museus, es pot visitar la Torre dels 
Moros (a Berga), la riera de Merlès, el pou de Glaç, la depuradora, parcs naturals… 
però repartir-ho per tota l’etapa educativa obligatòria (de 1r de primària a 4t d’ESO). 
 
Un cop tinguem el llistat, mirar quin d’aquest es pot posar a cadascund els 10 cursos. 
Totes les visites són per totes les edats però segurament hi ha algún curs que en pot 
treure millor rendiment. Per exemple: visita a la Torre de l’amo, millor a 3r d’ESO 
que s’ha treballat la industrialització. Visita al bosc, millor a primària perquè es 
treballa més la biología i les plantes. 
 
També podrien marcar camins (estan tots fets!, només calsque ho expliquin als no is 
i noies!) 
 
Pressupost 
estimat 

5000€ 
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Projecte  5 Nom del projecte 
CUIDAR EL NOSTRE COS 

Breu descripció 
 
Taller o curs per aprendre a cuidar el nostre cos. Temes de nutrició, esport, salut 
postural, relaxació...... 
Destinat a infants i joves i/o famílies. 
 
 

Pressupost 
estimat 

1500€ 
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Projecte  6 Nom del projecte 
Drogues, perquè no? 

Breu descripció 
 
 
Taller per conèixer els efectes de les drogues a curt i llarg termini. A càrrec de 
tècnics/tècniques i també de persones que en pateixen les conseqüències. 
Destinat a joves i/o famílies. 
 

Pressupost 
estimat 

500€ 
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Projecte 7 Nom del projecte: 
EL PATI BERGUEDÀ COEDUCA I INCLOU 

 

El pati de l’escola és un dels primers espais de socialització on nenes i nens desenvolupen 
les seves pròpies capacitats i aprenen a relacionar-se amb les altres persones. 

Tot espai, des del seu disseny, materials i distribució, condiciona l’ús que fan les persones; 
per tant, condiciona les relacions humanes i la convivència. El disseny del pati escolar, de la 
mateixa manera que altres espais públics de la ciutat, reprodueix els rols de gènere i genera 
discriminacions de diferents tipus (sexe, edat, origen, capacitats diferents…) 

Els “patis coeducatius i inclusius” són projectes que busquen la millora física i funcional 
del pati, però no només com a espai de joc i trobada, sinó també per transformar les 
relacions de gènere que es perpetuen en la nostra societat i que es reflecteixen des de la 
infància. A més, fer que sigui un espai inclusiu amb totes les diversitats. 

Aquesta idea de patis ens sembla que ja està en marxa a diferents  escoles o municipis de la 
comarca, per això plantegem que aquest projecte comarcal s’adapti a la realitat de cada 
poble i ajuda a avançar en funció de la situació que està, marquem aquí el recorregut que 
per nosaltres seria òptim, però partiríem de la diagnosi de tots els patis de les escoles de 
primària de la comarca i a partir d’aquesta realitat desplegaríem les fases que faltarien. 

– Creació del grup motor amb tota l’escola (Professorat, monitoratge menjador, AMPA, 
alumnat) 

– Formació al professorat i monitoratge de menjador 

– Activitats participatives amb alumnat 

– Diagnosis del que hi passa al pati 

– Elaboració del projecte de transformació 

– Una jornada de presentació del projecte i sis jornades de treball comunitari al pati on hem 
pogut introduir més elements naturals, generar espais de tranquil·litat i donar més opcions de 
moviment, construir mobiliari, reduir el soroll dels porxos, deixar de tenir el monopoli de la 
pilota… 

*parlem de les dues idees; de coeducació per que volem transformar les relacions de gènere 
però també detectem molts patis on hi ha moltes barreres funcionals i volem que el projecte 
també les disminueixi i faci patis accessibles per a tothom! 

*El projecte pot comptar amb un equip assessor i dinamitzador del  Consell  Comarcal o 
externalitzat (que tingui expertesa en qüestions de gènere i d’urbanisme accessible), ha de 
guiar el projecte i fer les formacions,  que pot ser gran part del cost. També pot haver-hi cost 
de material però que també es pot aportar a través de tota la comunitat educativa d’aquell 
municipi i “la mà d’obra” també és la pròpia comunitat, és el que transformarà el pati.  

 

Pressupost 
estimat 

5.000 € 
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Projecte 8 Nom del projecte: ELS PATIS ESCOLARS MÉS ENLLÀ DEL 
FUTBOL. INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES I ASSESSORAMENTS. 
 

Breu descripció 
 
L’objectiu seria crear un grup de treball comarcal que permeti l’intercanvi 
d’experiències i motivacions en relació a com potenciar els patis escolars com a 
espais educatius, creatius i estimulants. Aprofitant espais i materials naturals 
més enllà del ciment i buscant la versatilitat de les propostes de joc a través dels 
materials. 

- Seria necessari l’acompanyament de persones tècniques expertes: 
arquitectes, paisatgistes, pedagogs, etc.. 

- La finalitat és poder generar propostes autofinanciables i/o tenir 
informació de com poder accedir a subvencions específiques. 

- També valorem la importància d’incorporar altres participants més enllà 
de les famílies i l’escola, com ara persones i/o serveis del municipi que 
puguin col·laborar: casal de la gent gran, esplais-caus, comerciants, etc.. 

- Realitzar 3 trobades conjuntes anuals amb acompanyament d’experts. I 
en paral·lel els centres interessats que puguin tenir una sessió de 
seguiment de la persona experta. 

Pressupost 
estimat 

3000€ 
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Projecte 9 Nom del projecte: 
ESCOLES INCLUSIVES, MENJADORS INCLUSIUS? 

Breu descripció 
A Catalunya portem més d’una dècada intentant normalitzar l’escolarització dels 
infants amb diversitat de capacitats. I per això s’ha dotat les escoles de recursos 
per atendre aquesta diversitat amb qualitat, tot i que aquests recursos en 
algunes situacions són insuficients o inadequats. La mancança és encara més 
gran en les hores no lectives.  
 
Tanmateix, els alumnes amb necessitats educatives especials tenen dret a tenir 
l’atenció i el suport que necessitin també durant les estones no lectives que 
passen a l’escola, ja que les persones ens formem al llarg i ample de la vida (Marc 
d’Acció de Belém, Unesco 2009) i en aquest ample hem d’anar més enllà de 
l’horari lectiu, cal trencar murs que ens portin a entendre l’educació dels infants 
des d’una visió més holística. 
L’estona de dinar, a més a més, és una estona especialment delicada per a alguns 
alumnes que necessiten un suport intensiu durant l’àpat. Però sovint el o la 
vetlladora que acompanya l’alumne durant les hores lectives no ho fa durant el 
temps del migdia perquè el marc legal no ho contempla. 
En la majoria dels casos, l’escola, les famílies, l’entitat que gestiona el servei de 
menjador o l’Ajuntament són els que han de posar els recursos necessaris 
perquè aquests infants tinguin tot el suport que necessiten durant les estones no 
lectives. 
 
Tot i que sabem que la Generalitat està treballant en aconseguir recursos per 
atendre aquestes hores de menjador, de moment i segurament durant el curs 
que vé aquests recursos no arribaran.   
Per això proposem que el Consell Comarcal del Berguedà assumeixi el cost de les 
professionals que han d’acompanyar als alumnes amb NEE en hores no lectives. 
Ja que la situació actual genera en alguns casos exclusió d’infants en aquests 
serveis ( menjador, acollida,...) o en altres s’atenen sense els recursos i genera 
situacions de conflicte que acaben etiquetant més aquell alumne i dificultat 
encara més  la convivència al centre  
 
Caldria primer actualitzar la radiografia de necessitats actuals, però creiem que 
almenys hi ha 3-4 escoles que poden tenir aquesta necessitat.  
Sabem que aquesta necessitat amb aquest projecte només es podria resoldre 
amb una durada curta de temps, però per nosaltres també és la manera de donar 
ressò a una necessitat que genera realment dificultats a famílies, AMPES i 
escoles.  
Pressupost 
estimat 

5.000 € 

Documentació ajunta: https://escoles.fundesplai.org/blog/la-fapac-pels-menjadors-escolars-inclusius/ 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Belem%20Framework_Final_es.pdf
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/Belem%20Framework_Final_es.pdf
https://escoles.fundesplai.org/blog/la-fapac-pels-menjadors-escolars-inclusius/


“PARTICIPEM PER EDUCAR, I TU QUÈ HI DIUS?” 
PROJECTES A FASE DER VOTACIÓ: 

 
 

10 

 

 
  

Projecte  10 Nom del projecte 
Evitar la propagació de la planta invasora Seneci del Cap 

Breu descripció 
 
El projecte es portaría a terme a les zones hon hi ha la planta del Seneci del Cap, 
ens posariem en contacte amb el Parc Natural del Cadí Moixeró i elsa gents 
rurals.  
Caldrien bonsses i material que ells creguéssin convenient.  
 
En aquesta activitat marcaríem un punt de sortida i d’arribada, on prèviament 
els agents rurals en s explciarien què és es lSeneci del Cap i com s’ha d’actuar 
sonre aquesta planta.  
 
És una planta invasor, originària de l’Àfrica del Sud, fa una gran producción de 
llabors i té molta facilitat de dispersió amb tendencia adominar i fer fora les 
aplantes autòctones. No és gens menjada pels herbívors per tant perjudica la 
qualitat de la ramadería. 
 
En aquest projecte volem evitar la seva propagació, i de pas fer una actvitat 
relacionada amb les ciències socials i amb la implicació dels agents rurals i el 
Parc Natural Cadí Moixeró. Abans de la sortida podem fer un trosset de coca amb 
xocolata per agafar forces. 
 
Pressupost 
estimat 

1500 
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Projecte 11 Nom del projecte:  
Experimentalia: espectacles científics CreaCiència 
 

Breu descripció 
 
 
Són espectacles per un públic de 50 -200 persones, desenvolupats per un equip 
multidisciplinari que compte amb científics de diferents branques, educadors, 
professors, pedagogs i altres especialistes, que treballen de manera coordinada 
per apropar la ciència de manera lúdica i transversal. Al capdavant hi ha el físic 
Dani Jiménez Espectacles que es poden dur a terme: 
 
Infantil i primària: 

 Què cal fer per ser un científic? 
 Des d’Arquímedes fins a Einstein 
 Descobreix l’aigua 

 
Secundaria i Batxillerat: 

 L’energia ni es crea ni es destrueix, s’aprofita! 
 Des d’Arquímedes fins a Einstein 
 Reacciona... amb la química! 
 Missió cosmos 

 
Pressupost 
estimat 

2000 
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Projecte 12 Nom del projecte:  
Experimentalia: Tallers científics. CreaCiència 
 

Breu descripció 
 
Són tallers desenvolupats per un equip multidisciplinari  que compta amb 
científics de diferents branques, educadors, professors, pedagogs i altres 
especialistes, que treballen de manera coordinada per apropar la ciència de 
manera lúdica i transversal. Al capdavant hi ha el físic Dani Jiménez. 
Oferta de tallers, màxim 50 persones. 
 
Infantil i primària: 

 Experiments a l’abast de les mans (25 persones) 
 Extreu el teu ADN! (25 persones) 

 
Secundària i Batxillerat: 

 Electrifica’t per la ciència! (50 persones) 
 Des d’Arquímedes fins a Einstein (50 persones) 

 
 

Pressupost 
estimat 

2000 
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Projecte  13 Nom del projecte 
Fem de la igualtat una realitat 

Breu descripció 
 
 
Desde l’AMPA de l’Escola Alfred Mata i juntament amb l’escola, creiem realment 
necessari abordar en un projecte comú tots els temes referent a la igualtat. Creiem 
que seria un molt bon punt de partida traçar un projecte comú, a nivell comarca, 
que connectés les ampes, als centres educatius i als òrgans públics, treballant d’una 
forma transversal un tema tant actual i tant necessari. 
 
Creiem que es podria treballar per motivar i implicar als joves amb formacions 
específiques perquè ajudessin als més petits a tenir una mirada més crítica del que 
es trobaran a la societat i al mateix temps, tots junts, treballar valors com el respecte 
i la tolerància cap el company o companya que no pensa com tu o no sent el mateix 
que tu. La idea de que els joves compartissin i s’impliquessin a treballar sobre el 
tema de la igualtat en els que ells mateixos en són els principals afectats, no només 
els ajudaria sinó que serviria per educar en valors als més petits per tal de prevenir 
futures males conductes i faltes de respecte entre adolescents, utilitzant una 
metodologia molt positiva i enriquidora per a tots els participants. 
 
Es podrien organitzar diferents activitats, fins i tot compartides entre escoles de la 
comarca, per tal de donar les eines als nostres fills i filles perquè per ells mateixos es 
respectessin i trenquessin alguns estereotips que encara a dia d’avui existeixen a la 
nostra societat. 
 
Pensem que és responsabilitat de tots, donar les eines als joves i als infants per tal 
d’aconseguir fer de la igualtat una realitat. 
 
Pressupost 
estimat 

1000€ 
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Projecte 14 Nom del projecte:  JUGUEM PER ATURAR EL BULLING, 
Prevenció de l’assetjament escolar 
 

 
Breu descripció 

 
L’assetjament escolar és una realitat als centres educatius i per prevenir-lo, 
detectar-lo actuar-hi es necessiten eines. Hi ha diversos tallers que es poden 
portar a terme en aquesta línia i amb els següents objectius: 

 Desenvolupar les habilitats socioemocionals dels infants per prevenir i 
detectar conductes d’assetjament. 

 Afavorir el benestar emocional individual i de grup. 
L’Entitat SEER  (salut i educació emocional) realitza tallers per afavorir la 
introspecció dels nens amb les seves emocions i les emocions dels altres.  
Indicat per nens de cicle mitjà i cicle superior. 
Els tallers realitzen activitats d’autoconeixement, presa de consciència i cohesió 
del grup vehiculats a través del joc. 
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
estimat 

4600€ 
(200€x23 escoles) 
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Projecte 15 Nom del projecte: Lab sobre rodes FUB 
 

Breu descripció 
 
 
Activitats per a 1r cicle d’Educació Infantil 
El Lab sobre rodes és una furgoneta equipada amb material d’exploració 
específic per a infants de fins a 3 anys .Són propostes pensades per a 
proporcionar experiències riques i suggeridores als infants a partir de l’acció 
autònoma i la iniciativa personal  que es poden muntar fàcilment en qualsevol 
sala polivalent una mica àmplia d’una escola. 
 
Per tal de treure bon profit de la sessió del Lab sobre rodes, es recomana que 
abans de la visita, les mestres assisteixin a la xerrada Lab 0-6, un espai de ciència 
per a infants que investiguen 
 
 
 
 
Pressupost 
estimat 

3000€  
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Projecte 16 Nom del projecte: 
 L’ESCOLA DE L’HOSPITAL 

 
Les últimes setmanes la nostra escola està vivint una situació intensa, una nena 
de p4 acaba de ser diagnosticada de leucèmia, això ens ha fet obrir la mirada i 
veure que a la nostra comarca malauradament no som únics i que hi ha molts 
infants escolaritzats a les escoles del  Berguedà que pateixen o han patit 
malalties greus i que això els ha apartat de les aules durant uns mesos o anys. 
Amb la noticia de que la Mireia tenia leucèmia tota la comunitat educativa de 
Casserres s’ha posat en marxa i pensant en el que podíem fer per la Mireia, ella 
ens ha marcat el camí ja que des del primer dia que ha volgut mantenir el 
contacte amb els seus amics i amigues de classe, per tant ens calia buscar 
maneres de que la Mireia pogués continuar sent a l’aula i els seus companys i 
companyes a la seva vida. Entre alguns persones va començar a sonar que  els 
nostres de veïns de Puig-reig, de l’escola Alfred Mata van poder desenvolupar un 
projecte que feia que la Judit una nena de 8 anys també diagnosticada amb 
leucèmia pogués estar connectada i seguir el que passava a la seva aula i a la vida 
dels seus companys i també com els seus companys i companyes d’escola podien 
aprendre sobre la malaltia i tot el que comporta.  Aquest treball que ells han fet 
ens pot servir de mirall a nosaltres, però també a totes les escoles i instituts de la 
comarca que  tenen un alumne que ha de passar una estada llarga a l’hospital. 
 
Així doncs proposem que es desenvolupi un projecte comarcal que per una 
banda doti de material les escoles i instituts per fer videoconferències, si no es 
pot arribar a totes les escoles es pot tenir el material d’ús compartit i que quan ja 
no el necessites quedi guardat fins que alguna altra escola el pugui necessitar, es 
podria vehicular a través del centre de recursos. Pensem que l’equip idoni per 
escola és un ordinador portàtil i dues càmeres per videoconferències (una de fixa 
i una de mòbil) d’aquesta manera es pot connectar l’alumne que viu a l’hospital a 
l’aula, però també a les sortides que pugui fer el grup classe, fins i tot al pati o al 
menjador. 
Per altra banda pensem que amb l’apoderament actual del professorat, famílies i 
alumnat de Puig-reig es podria fer alguna formació o material (guia, video,...) que 
serveixi per a les altres escoles. Es pot crear una xarxa d’ajuda entre escoles que 
viuen casos similars.  
Pensem que aquest projecte facilitarà la inclusió de diferents alumnes i 
ensenyarà valors i coneixement sobre l’àmbit de la salut a infants i joves. També 
ajudarà al professorat alhora d’afrontar aquestes situacions. I per últim potser 
un element de cohesió i ajuda entre escoles i instituts berguedans. 
Pressupost 
estimat 

5.000 €  

Documentació ajunta: https://www.regio7.cat/bergueda/2018/06/25/cameres-

laula-alumna-leucemia-no/483373.html 

https://www.regio7.cat/bergueda/2018/06/25/cameres-laula-alumna-leucemia-no/483373.html
https://www.regio7.cat/bergueda/2018/06/25/cameres-laula-alumna-leucemia-no/483373.html
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Projecte 17 Nom del projecte: L’escola, espai comunitari per a les arts 
escèniques. 

Breu descripció 
 
La proposta consistiria en cedir els espais dels centres escolars, de la mà de les 
AMPA’s en la gestió d’aquests espais, per a fer una oferta cultural-artística 
dirigida al públic familiar de les escoles. 

- Crear una programació d’espectacles i/o tallers destinats al públic 
familiar a 5 escoles de la comarca. 

- Fer un cartell conjunt anual /curs escolar i que sigui itinerant. 
- Fomentar que les AMPA’s gestionin el programa de forma consensuada 

per identificar interessos de les famílies. 
- Buscar espectacles “de proximitat” i de qualitat: teatre, dansa, música, 

titelles, contes, etc... 
- Promocionar artistes comarcals i/o de territoris propers. 
- Diversificar la oferta d’activitats culturals i artístiques a la comarca 

dirigides a públic familiar. 
 
 
 
 
Pressupost 
estimat 

5000€ 
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Projecte 18 Nom del projecte: L’ESPORT ADAPTAT ARRIBA A L’ESCOLA 
Associació Esportiva ACTIVAT St. Andreu de la Barca 

Breu descripció 
 
Aquesta activitat té com a finalitat el crear, a les escoles, consciència i 
comprensió envers a les persones amb discapacitat. 
L’activitat consisteix en una part teòrica on s’expliquen els esports adaptats per 
part teòrica on s’expliquen els esports adaptats per part d’un tècnic qualificat. I 
una segona part, on es porta a la pràctica un diversitat d’esports adaptats, on els 
alumnes poden experimentar de primera mà les sensacions de practicar esport 
amb altres capacitats (bàsquet amb CR, boccia i atletisme per invidents) 
L’activitat té una durada de 3,5 hores, destinada a un grup de 45/50 alumnes a 
partir de 6 anys (primària i secundària) 
 
 
 
 
Pressupost 
estimat 

4850€ 
350 per sessió. Per tant, es pot realitzar a 14 escoles diferents. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



“PARTICIPEM PER EDUCAR, I TU QUÈ HI DIUS?” 
PROJECTES A FASE DER VOTACIÓ: 

 
 

19 

 

  

Projecte 19 Nom del projecte:  
L’hort dels avis a l’escola. 

Breu descripció 
 
Els projectes d’horts a les escoles són fantàstics. Ensenyen els nens d’on venen 
els aliments, la cultura de la terra i el respecte al medi ambient; i també 
fomenten el treball en equip i la col·laboració. 
Tanmateix molts comencen amb les millors intencions però es van abandonant 
per les dificultats en el manteniment, la manca de coneixements específics del 
professorat o la falta de projectes educatius orientats a l’experimentació. 
Per una banda, ens trobem en una societat on la gent gran, els avis i àvies, els 
savis, són cada vegada més relegats a tasues ben poc transcendents, o incús a 
l’oblit...menys quan els necessitem de cangurs! 
Creiem que seria positiu un projecte que ajuntés avis/es i nens/es de l’escola, 
fomentant l’intercanvi intergeneracional a través de l’experiència que ells tenen 
en cuidar horts, mentre es faciliten els projectes del professorat i de l’AMPA. 
Promourien intercanvis de productes i experiències entre escoles. I sobretot, ens 
ho podríem menjar i cuinar. 
Per tant, és un projecte pensat en incorporar la gent gran del poble a l’escola, i a 
la inversa. Projecte transversal alumnes, escola, famílies, avis/es (casal, 
residència, etc...) 
 
 
Pressupost 
estimat 

1000€ 
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Projecte 20 Nom del projecte: 
MINDFULNESS 

Breu descripció 
 
 
Aprendre a connectar amb les experiències del moment present, a viure la vida 
amb plenitud i millorar la convivència i la relació entre pares/mares i fills/filles a 
través de tècniques per potenciar les actituds de obertura, acceptació, el no jutjar 
i desaferrar-nos dels nostres propis pensaments i no identificar-nos amb cap 
emoció en concret, sabent-les identificar i deixar-les fluïr mitjançant diferents 
eines de gestió emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
estimat 

2500€ 
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Projecte  21 Nom del projecte 
Netegem el nostre entorn 

Breu descripció 
 
 
El projecte es faria a totes les poblacions del Berguedà a través de les AMPA, i 
caldrien bosses d’escombraries i guants.  
 
Limitaríem un punt de sortida i arribada, prèviament marcariem les zones on 
aniriem, un cop haguéssim acabat ens tretrobem tots al mateix punt, allà faríem 
classificació de la borssa. AL començament de l’activitat es donaria un esmorzar 
de coca amb xocolata perquè tothom tingui forces! 
 
Es pretén concienciar del respecte que hem de tenir a la natura i el nostre 
entorn, per comprobar la gran quantitat de borssa que hi ha escampada pels 
nostres boscos, camins i entorns. A partir d’aquest impacte visual i un cop 
classificada i estudiada, ens coscienciem de quiné s el tipus de brutícia que 
trobem i quins hàgits hem de modificar per espectar més la natura i el nostre 
entorn.  
 
Pressupost 
estimat 

1000€ 
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Projecte 22 Nom del projecte:  
Robòtica i programació a l’escola 

Breu descripció 
 
El projecte té com a objectiu principal la iniciació dels alumnes en el món de la 
programació, un llenguatge transversal per entendre i relacionar-se amb la 
tecnologia, així com desenvolupar el pensament crític i creatiu. 
Es tracta d'un coneixement interdisciplinar que avarca àrees de diferents 
assignatures del programa escolar reglat. Es treballen àrees de Ciències, 
Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, el que en anglès es coneix amb les sigles 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de 
Lingüística i també de Creativitat. 
S'aconsegueix dels alumnes una forta implicació i motivació mitjançant el 
disseny i construcció de robots educatius, mentre es treballa en equip i s'aprèn a 
partir d'assaig i error, adquirint confiança en la seves capacitats per resoldre 
reptes cada vegada més complexos. 
 
Tanmateix, el material és molt costós, i poques escoles es poden permetre tenir 
suficients robots/tablets per desenvolupar aquestes activitats en condicions 
òptimes, amb kits per cada 2 o 3 alumnes. Som coneixedors que és un material 
que s’està cedint als centres escolars, però també sabem que no hi ha formació 
suficient. Per això ens sembla interessant sumar esforços com a AMPA i  
col·laborar. 
 
La proposta seria l'adquisició de 10 kits "Lego WeDo 2.0" per primària i 10 kits 
"Bee-Bot" per infantil. Juntament amb sessions tècniques de formació per el 
professorat. 
Els kits serien rotatius entre les escoles de la comarca, fomentant espais de 
col·laboració així com competicions, etc. 
 
Pressupost 
estimat 

4000€  

 

  



“PARTICIPEM PER EDUCAR, I TU QUÈ HI DIUS?” 
PROJECTES A FASE DER VOTACIÓ: 

 
 

23 

  

Projecte  23 Nom del projecte 
Robòtica per tots, com a aposta de futur 

Breu descripció 
 
 
Aquest projecte es faria a espais cedita pels ajuntaments (prèvia soL·licitud) i en 
tres poblacions del Berguedà: Gironella, Berga i Bagà. Es buscarien formadors de 
robótica que ja tinguéssin el mterial adequat per totes les edats.  
 
La proposta és la d’obrir el món de la robótica a totes les alumnes de P3 fins a 6è, 
perquè per un dia puguin explorar, veure i comprendre què és la robótica i com 
ens afecta a la vida diària, d’aquesta manera podem despertar la seva curiositat, 
creativitat, imaginació i paropar-los en aquesta branca de futur. 
 
A nivel d’escola poca cosa veuen, i creiem que és un mono n hi ha motes sordies i 
cada vegada la societat està més rodejada de robótica! 
 
Pressupost 
estimat 

5000€ 
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Projecte 24 Nom del projecte: 
Taller d’autodefensa 
 

Breu descripció 
 
 
 
Aprendre a defensar-se davant d’agressions.  
Format de taller o curs. Adreçat a joves i/o famílies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
estimat 

3500€ 
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Projecte 25 Nom del projecte: Taller formatiu. Eines i competències per a 
monitores de menjador en l’atenció d’alumnes amb 
necessitats educatives especials. 
 

Breu descripció 
 
En l’espai de menjador conflueixen situacions i alumnes diversos. És un espai 
d’hàbits alimentaris i alhora espai de lleure. És un espai educatiu que queda “al 
mig” dels espais curriculars, i de la supervisió de l’escola i les seves normes. El 
marc legal que regula els menjadors escolars no està adaptat a la realitat actual 
dels menjadors. Deixa molts aspectes descoberts, moltes garanties per garantir i 
certa indefensió davant situacions que són complexes de gestionar.  
Les monitores que hi treballen no sempre tenen les eines suficients per atendre 
aquells alumnes amb necessitats educatives especials. Creiem que podria ser 
d’interès comarcal una formació-taller en tècniques i eines de gestió de conflictes 
i d’atenció a la diversitat.  
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
estimat 

5000€ 
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Projecte 26 Nom del projecte: 
Taller o curs d’art urbà 
 

Breu descripció 
 
 
 
Formació per part de persones que es dediquen a l’art urbà. Destinat a infants, 
joves i famílies en general. 
Pràctica pintant un mural o grafiti. 
Possibilitat de parlar amb Nil Safont o Jofre Oliveras que han pintat murals a 
l’escola Sant Joan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
estimat 

1000€ 
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Projecte  27 Nom del projecte:  
Taller o curs de batukada 
 

Breu descripció 
 
Conèixer un grup de batukada. Formació destinada a joves i/o famílies per part 
del grup.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
estimat 

1000€ 
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Projecte 28 Nom del projecte:  
Va de Valors. Eduquem les emocions 

Breu descripció 
 
Gràcies a Sinapsis, a l'AMPA Vedruna Berga hem descobert Va de Valors, un 
servei d'educació emocional dirigit a pares i mares, mestres, adolescents i 
infants. 
 
Des de l'AMPA, hem detectat que el mon escolar en general, dedica poca atenció 
a l'educació de les emocions, Va de Valors, ofereix la possibilitat de tractar 
aquesta problemàtica ajudant-nos a respondre preguntes bàsiques com ara: Què 
són les emocions? Per a què serveixen? Com identificar-les? Com gestionar-les? 
 
Mitjançant un taller d'educació emocional en el qual es realitzen diferents 
dinàmiques pràctiques, es busquen les respostes a aquestes i altres preguntes 
sobre temes emocionals i relacionals dirigides a cada segment de la comunitat 
educativa. 
Les competències emocionals, la gestió de conflictes, l'autoestima, la 
comunicació positiva, el treball en equip, són alguns dels aspectes que les 
diferents dinàmiques del taller ens ofereix per tractar l'educació emocional. 
 
És per això, que des de l'AMPA Vedruna Berga, creiem que seria interessant, que 
es proposessin aquests tallers a les diferents escoles de la comarca a través del 
Consell Comarcal, amb la finalitat de potenciar l'educació de les emocions en 
l'àmbit escolar, a través de Sinapsis i Va de Valors. Es tracta d'un taller d'unes 
quatre hores, que es pot realitzar en una mateixa sessió o partir-ho en dos 
sessions i que requereix un mínim de participació per tal que siguin el màxim de 
dinàmics possibles, unes vint persones per taller, seria una xifra de participants 
òptima per un bon desenvolupament de l'activitat. 
 
Esperem que la nostra idea us agradi i en fem partíceps a la resta d'escoles del 
Berguedà. 
 
 
Pressupost 
estimat 

2000€ 
 
El cost de l'activitat és relatiu al nombre de persones (pares i 
mares, mestres, adolescents o nens i nenes) que participin a 
l'activitat, però el preu per persona seria de 20 € per tot el taller 
de quatre hores. 


