Pràctica compartida
Rodajocs: “Juguem reciclant”

DADES DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN
Nom del PEE
Manlleu
Municipi i/o municipis
Manlleu
Nombre de centres de primària
5
Nombre de centres de secundària 4
Servei territorial
Catalunya Central
BREU RESUM DE LA PRÀCTICA
Rodajocs és una activitat inclosa dins del programa de la Xarxampa (recull d’activitats
del PEE de Manlleu), on es programen actuacions que assumeixen les AMPA de
cada centre: diàlegs participatius, sortides a la natura, xerrades sobre salut dels infants
i joves, bicicletades, participació a la Maratò de TV3... A la primavera es celebra el
Rodajocs, que es diferencia de les altres activitats perquè en aquesta, s’ajunten totes
les AMPA per a la seva organització. Un dissabte al matí, de 10 a 13 hores es
preparen un seguit de tallers, jocs, i altres activitats al voltant d’un tema. El darrer ha
estat “Juguem reciclant”.
ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Centre/Entorn: AMPA de tots els centres d’Escoles Bressol, Primària i Secundària.
Educació Infantil/Educació Primària/ESO:
Escoles bressol: Colors, Els picarols.
Centres d’educació primària: Puig Agut, Pompeu Fabra, Quatre Vents, El Carme,
Casals Gràcia.
Centres d’educació secundària: Antoni Pous, Secció d’Institut. La Salle, Casals Gràcia.
Famílies/Associacions: AMPA de tots els centres. Col·laboració de la brigada i de la
deixalleria municipals.
DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA
Curs acadèmic
2012-13
Objectius
-Afavorir la cohesió social a través de la
participació i la col·laboració de tots els agents
socials i culturals que intervenen en l’educació.
-Garantir la igualtat i evitar la marginació i
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l’exclusió.
-Potenciar el treball en xarxa per la col·laboració
i l ’intercanvi.
-Fomentar l’ús de la llengua catalana en l’espai
extraescolar.
Línia d’intervenció
Promoció xarxa –centre-famílies-entorn.
Desenvolupament de l’experiència Totes les AMPA i els alumnes dels centres
educatius de Manlleu es reuneixen un dissabte
al matí, en un espai de la ciutat, a l’Arboretum,
per celebrar el Rodajocs “Juguem reciclant”.
Cada centre disposa d’una carpa i taules per
poder realitzar el seu taller. El material consisteix
en elements de joc heurístic que aporten les
famílies de tots els centres.
Els participants d’escoles bressol fan els jocs
heurístics en un espai emmoquetat; els nens i
nenes de primària emplenen tres grans murals
amb material que han treballat en els tallers:
ampolles, taps, capsetes, robes, CD’s, etc.; i els
joves de secundària construeixen objectes amb
material diversos de la deixalleria: tubs,
cassoles, papers d’embalatge, etc.
L’aula oberta de l’Institut Antoni Pous, enguany
ha presentat el seu treball: uns robots construïts
amb Lego, amb el que han guanyat el segon
premi de la Firts Lego League.
Quan?
Un dissabte al matí, de 9 a 13 hores.
Recursos humans i materials
AMPA de les escoles, Serveis tècnics de
l’Ajuntament, d’educació i de medi ambient.
Es fa un petit esmorzar.
El material dels tallers es reciclat, el porten les
famílies
Valoració i conclusions
El grau de satisfacció tant de famílies com
d’infants i joves és molt alt. Pensem que és
important la trobada per fer una activitat conjunta
de totes les AMPA del municipi. Es fa un treball
de cohesió importantíssim totalment sostenible.
És treballa amb materials reciclats en un espai
públic on tothom gaudeix de la festa. Els infants i
joves aprenen a valorar el treball en grup, a
compartir, a donar valor a la reutilització
d’objectes i a respectar l’entorn.
Documentació complementària
Cartell d’invitació, tríptic, fotos
Indicadors d’avaluació
-Nombres de persones assistents: 300
-AMPA participants: totes.
Autoria de l’experiència

PEE a Manlleu,que depèn de l’àrea de Serveis
Personals. També hi ha col·laborat activament i
del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Manlleu.
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VALIDADOR/A
Nom i cognoms
Càrrec
Adreça electrònica
Motius pels quals s’avala

Montserrat Sala Busquets
Coordinadora LIC dels Serveis Territorials a la
Catalunya Central
msala1@xtec.cat
Per ser una activitat de col·laboració i
participació de diferents institucions en activitats
conjuntes que afavoreixin la bona cohesió entre
els ciutadans.

