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ORÍGENS 
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Creació del projecte, 

2010

Incorporació primer 

cicle de primària amb

el projecte Reforçart. 

03 

01 02 

Fusió de tot el cicle 

de primària en un 

projecte comú, 

2017



OBJECTIUS 
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O. Específic 2:

Incrementar la vinculació de les

famílies a al xarxa de recursos del

barri i incrementar les seves capacitats

per acompanyar, donar suport al

creixement personal a l’evolució

acadèmica del les seves filles i els

seus fills.

O. Específic 1:

Potenciar el creixement integral de la

persona amb accions que fomentin els

aprenentatges significatius i altres

activitats d’acompanyament i

estimulació que fomentin la

participació activa dels infants a

l’escola i al casal.

Objectiu general:

Afavorir l’èxit educatiu dels infants

mitjançant espais de suport als

aprenentatges i al desenvolupament de

les habilitats personals i socials

necessàries en cada moment del cicle

vital i afavorint la implicaciço i

acompanyament de les famílies i altres

agents educatius de l’entorn



PARTICIPANTS  👪

- Atenem a 60 infants de 1r 
a 6è de primària (6 – 12 
anys) i les seves famílies. 

- Coordinació amb 13 
escoles diferents.
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METODOLOGIA 

ESPAI CREATIU

‐ Aquest espai està dedicat a la
part més experimental de l’ésser
humà. L’etapa que comprèn
l’educació primària (6-12) és un
moment vital per l’expressió i la
recerca d’inquietuds que generin
un aprenentatge funcional.

ESPAI TECNOLÒGIC 

Ens apropem a les TIC d’una forma 
lúdica que permet donar a conèixer
noves eines d’aprenentatge. 

ESPAI ACADÈMIC 

A l’espai cooperatiu habilitarem un 
espai de deures i un espai 
d'aprenentatge significatiu. 
Treballarem les competències 
bàsiques i potenciarem les seves 
habilitats
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LLEGIM EL PETIT PRÍNCEP! 

Durant tot el curs escolar , fomentem espais de diàleg i intercanvi
treballant amb la lectura del petit príncep que ens ajuda a
aprofundir diversos valors humans que creiem essencials pel
nostre desenvolupament personal i social.



‐ Confiança i canvi de visió de 
les famílies, junt amb la seva
implicació.

‐ Seguretat i vincles afectius. 

‐ Capacitat autoreflexiva dels
infants i un progrés positiu en 
els seus aprenentages.

RESULTATS 
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