Ajuntament de Sant Pere de Ribes

PROJECTE “PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 2020
Dades de la proposta presentada
1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)
TALLERS EDUC. EMOCIONAL PER INTEGRAR LES DIVERSITATS.
TOTS SOM IGUALS, TOTS SOM DIFERENTS

2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
Aquest projecte sorgeix de la necessitat manifestada per tots els centres educatius del Garraf de sol·licitar més recursos per fer una educació inclusiva de qualitat.
El model inclusiu de les escoles del municipi és realment pioner. Segons la directora d'El Margalló, escola de Vilanova i la Geltrú: El Garraf segueix sent la comarca inclusiva per excel·lència (n'hi ha d'altres sense cap centre d'educació especial, però cap amb tanta
densitat de població), i això crea no poques disfuncions relacionades amb l'efecte crida, la massificació i la falta de recursos.
El curs anterior tots les direccions, Mestres i Afa's de les escoles públiques del Garraf van realitzar un vídeo #relamentinclusiva
https://www.youtube.com/watch?v=wx3Mo0RpeBg&feature=youtu.be
Des d'ELNA hem viscut aquesta realitat cada curs quan anem a fer els tallers i el que oferim amb aquest projecte són tallers d'educació emocional a l'alumnat de primària i secundaria, a més de les seves famílies, dels centres del municipi que fomentin la inclusió
social, l'acceptació de la diversitat, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.
En l'actual emergència educativa derivada de la Covid-19 aquesta situació es veu agreujada
Creiem que amb el confinament i amb molts mesos sense escola aquesta situació, en molts casos, s'hagi agreujat donat que les diferencies s'han fet més grans.
Volem obrir un espai en el qual es sentin segurs i cuidats per poder escoltar-se i expressar-se amb la finalitat que es puguin veure més entre ells, treballar l'empatia, la cooperació i la resiliència.

3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)

Els resultats d’aquestes intervencions amb l’alumnat, després de 10 anys d’experiència, són una disminució de l’assetjament escolar, una millor integració social, reforçar la seva autoestima i afavorir la convivència i la cooperació. Farem ús de la intel·ligència
col·lectiva per unir esforços, contribuir a la reducció de desigualtats i vetllar per la igualtat de gènere.
BENEFICIS I AVANTATGES
Millorar la capacitat d’expressió i d’escolta.
Exercitar la participació en grups i poder vivenciar amb més facilitat la cooperació i la col·laboració
Tenir més recursos per identificar les emocions, l'auto-coneixement i per fomentar l'autoestima
Aprendre a escoltar-se un mateix i els altres per tenir més empatia, tolerància i respecte a la diversitat
Disposar d’eines per afrontar situacions d’incertesa amb més fortalesa.
Experimentar situacions on es sentin més segurs, més a gust, en la qual es trobin més al seu lloc i es sentin més preparats/des en el seu dia a dia.
-una disminució de l’assetjament escolar
-una millor integració social.
-reforçar la seva autoestima
-afavorir la convivència i la cooperació.
-aprendre a escoltar-se un mateix i els altres per tenir mes empatia, tolerància i respecte a la diversitat.
Farem ús de la intel·ligència col·lectiva per unir esforços, contribuir a la reducció de desigualtats i vetllar per la igualtat de gènere.

4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)

L'alumnat de primària i secundària dels centres educatius del municipi de Sant Pere de Ribes.
Nosaltres proposem 120 hores de tallers a repartir entre els centres de primària segons les línies que tenen i els mateixos mestres decidiran a quins grups les
destinen segons les seves necessitats.
Famílies, També creiem que val la pena fer accions de sensibilització amb les famílies per aconseguir que el projecte sigui realment integral. Per arribar a totes
les famílies proposem fer un vídeo realitzat amb les imatges dels tallers i amb un fil conductor que fomenti la sensibilització amb l'escola inclusiva.

5. Pressupost calculat o estimat *
Alumnat 120h * 65€
= 7.800€
Realització Vídeo sensibilització
= 1.700€
----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL PROJECTE
= 9.500 €

6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

1- Video projecte
2- Projecte ELNA
3- Catàleg ELNA
4- sol.licitud inscripció Registre entitats
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Explicació de la proposta
Tipologia/objecte del projecte:
social, cultural o solidari
combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables
treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI
combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat
promoure i donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran.
Explicació de la proposta (300 paraules):

Farem tallers als alumnes de primària i secundària del municipi, concretament als grups
classe que cada centre determini més necessari.
Als tallers fem activitats lúdiques perquè l'alumnat i professorat visquin la cohesió de
grup i la integració en la diversitat. A causa de l'espai de 7 mesos d'absència a l'escola
amb el confinament i les vacances d'estiu, és molt possible que les diferencies hagin
incrementat.
Jocs i dinàmiques per desenvolupar la consciència com a equip i la cohesió dels grups.
A les sessions amb alumnes dotem els mestres d'eines perquè les puguin aplicar a les
seves classes posteriors per fomentar les relacions d'igualtat entre alumnes independent
del seu generi, sexe, discapacitat, creences i religió, entre altres.
Opció d'adaptació el taller a alumnes amb necessitats especials.
En cas de no poder fer-se presencial oferim la possibilitat de fer-ho virtual amb les
plataformes adequades. Pot ser una bona oportunitat per acompanyar-nos des de la
distància i mantenir la cohesió en un confinament.
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