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ACOMPANYAMENT
EDUCATIU COMUNITARI

Grup de Treball d'Acompanyament Educatiu de Sants-Montjuïc
Consell Educatiu del Districte

QUI SOM A DIA

D'AVUI?

Consellera Educació
Districte de S-M
Tècnica Educació
Districte de S-M

Directora CRP de S-M
Tècnica EAP de S-M
Tècnica del Servei
d'Orientació - Pla Jove
de S-M

Referent territorial de
S-M
Responsable Prog.
ÈXIT/Speak up

Fundació Mans a les
Mans
Secretaria d'Entitats de
Sants, Hostafrancs i
Labordeta
Bona Voluntat en Acció
Coordinadora d'Entitats
del Poble-sec
Cooperativa Reflexes
Fundació Catalunya la
Pedrera
Programa Caixa Pro-
Infància

Escola Francesc Macià
Escola Pau Vila
Escola Lluís Vives
INS Consell de Cent
INS Montjuïc
INS LLuís Domènech i
Montaner
INS La Mercè (FP)

Districte:

Serveis Educatius:

CEB

Entitats

Centres Educatius

MAPA ACTIVITATS D'ESTIU DEL
DISTRICTE

Us presentem el primer mapa d'activitats d'estiu del Districte
de Sants-Montjuïc.

Per iniciativa del Grup de Treball i amb l'ajuda de diferents agents
del territori del Districte de Sants-Montjuïc, us presentem el mapa
d'activitats d'estiu d'aquest 2021. Agraïm a tots els serveis
educatius, centres escolars i entitats socioeducatives i del territori
que han ajudat a la consecució d'aquest mapeig i arxiu.

Com sempre, qualsevol aportació és benvinguda, sobretot si algú
forma part o coneix qualsevol projecte que no hagi estat recollit,
agraïríem en ho feu saber per podeu incloure'l.

Tot seguit us presentem el llistat de casals d'estiu, colònies,
campaments i serveis d'acompanyament educatiu que s'han dut
a terme durant aquest estiu, acompanyats de quatre experiències
concretes.

Ens podeu enviar la informació a aquest correu:
dte03_educaciocomunitaria@bcn.cat

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zui60zbamkZxIwQOJovb6hWqWn2N1KtO&usp=sharing
mailto:dte03_educaciocomunitaria@bcn.cat


CASALS.

SANTS

HOSTAFRANCS

LA BORDETA

BADAL

"Deixem petjada". Escola
Jaume I
Centre Montserrat-Xavier
IE Escola Arts
Escola Gayarre
Escola Sant Medir
Escola Cal Maiol
Col·legi Josep Tous. "Un
estiu ple de contes"
Escola Cavall Bernat.
"Deixem petjada"
Escola Lluís Vives

L'Estiu és La Clau
Casal Ludoteca Olzinelles

Casal Tutti-Frutti. ONG
Gra de Blat
Casal d'Estiu Aprenem
Compartint. Secretariat
d'Entitats de SHB
Campus Olímpia.
Secretariat d'Entitats de
SHB
Casal d'Estiu Associació
XERA
Casal d'Estiu Canpedró

Organitzats les escoles:

Organitzats per
l'administració:

Organitzats per entitats
socioeducatives:

Per a més informació de les
activitats, cliqueu aquí.

Aquest estiu hem tirat endavant la tercera edició del
casal de l'Aprenem Compartint. Hi han participat
una vintena de joves, tant de dins com de fora del
projecte. Joves que no tenien accés a una activitat
de pagament i que han pogut gaudir d’un munt
d’activitats: des del descobriment d’equipaments i
projectes del barri i la Barcelona romana, a fer una
immersió a la piscina i al refugi 307, des de fer una
matinal d’esports al parc, a visitar una universitat i
aprendre com es fan els videojocs, entre d’altres.

En paraules seves, s’enduen “diversió”,
“aprenentatges”, “socialització”, “experiències”,
“records bonics”; s’han sentit “ocell, perquè m’ho he
passat bé”, “lloba solitària la primera setmana”,
“conill, perquè m’he sentit acollida”. M’ha sorprès
“no ofegar-me a la piscina”, “que m’hagi agradat”,
“haver fet amics”. 

A nosaltres ens ha permès descobrir-los més: les
seves motivacions i interessos (algunes que potser ni
coneixien), les seves inquietuds, el seu gran
coneixement sobre plantes i tantes altres coses. Ens
ha permès enfortir-hi el vincle. I seguir convençudes
que el treball amb joves és inestimable i que cal
seguir-hi incidint.

SANTS.
CASALS D'ESTIU 

DE L'APRENEM COMPARTIM

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHNCnAWbAkqJ6hSIk8fD4QEvrBlBqmLsXK5tb_PuLBo/edit?usp=sharing


CASALS.

POBLE-SEC

LA MARINA

Escola Pau Vila
Escola La Muntanyeta
Escola El Polvorí
Escola Tres Pins
Escola Bosc de Montjuïc.
"Vine a RefrescART-te"
Escola Anna Ravell
AMPA Escola Mossèn
Jacint Verdaguer
AMPA Escola Poble-sec
Jesuïtes del Poble-sec
Escola Bàrkeno. "Un
estiu ple de contes"
Escola Ramon Casas.
"Bekith. The Time
Machine"

Casal Baobab. Escola
Seat
Ludoteca Casa dels
Colors
Ludoteca Centre Cívic
Poble-sec
Casal d'Estiu Museu
d'Arqueologia

Casal d'Estiu "El
Submarí". Fundació
Mans a les Mans
Ins Montjuïc. "Estiu
Fantàstic". Fundació per
l'Esport i l'Educació de
BCN.
Casal d'Estiu del Centre
Socioeducatiu del
Poble-sec. Fundació
Pere Tarrés
Casal de la Infància del
Poble-sec. Coordinadora
d'Entitats

Organitzats per casals de
les escoles:

Organitzats per
l'administració:

Organitzats per entitats
socioeducatives:

Per a més informació de
les activitats, cliqueu aquí.

POBLE-SEC.
L'ESPAI DE LA INFÀNCIA HA

INAUGURAT EL PRIMER CASAL
D'ESTIU

Aquest estiu, l'Espai de la Infància de la Coordinadora
d'Entitats del Poble-sec ha dut a terme per primera
vegada un casal d'estiu, amb gran èxit.

Amb una duració de tres setmanes, han pogut participar un
grup d'onze infants d'entre 7 i 12 anys.

L'objectiu ha estat conèixer i participar del territori i
donar veu a la infància del barri. Així doncs, professionals,
entitats i grups del barri s'han implicat conjuntament per
tal d'oferir un espai de lleure saludable i educatiu a les
participants.

A més, hem compartit molts moments quotidians, ja que
hem passat tot el matí juntes i s'ha acabat havent dinat.

Tant famílies com col·laboradores i professionals hem
acabat molt satisfetes. De ben segur que el curs vinent
repetirem!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHNCnAWbAkqJ6hSIk8fD4QEvrBlBqmLsXK5tb_PuLBo/edit?usp=sharing


COLÒNIES I

CAMPAMENTS

Colònies Mans a les
Mans
Campaments Mans a les
Mans
Colònies del Centre
Socioeducatiu del
Poble-sec
"Un viatge de fantasia".
Associació Juvenil
Guinomai Ensems
Colònies del Casal
d'Estiu del Centre
Montserrat-Xavier
Campaments primària i
secundària Casal d'Estiu
del Centre Montserrat-
Zavier
Colònies Associació
XERA

Colònies d'Estiu Esplai
Xerinola
Colònies d'Estiu Esplai
Xiroia
Colònies Petits Esplai
Sant Medir
Campaments al Delta de
l'Ebre. Esplai Sant Medir
Campaments Grans a
GIrona. Esplai Sant
Medir
Colònies d'Estiu Esplai
TR3SMON
Colònies a SPAI-T!
Campaments d'Estiu Les
Esglésies. Esplai Turons

Campaments de l'AE
Joan Maragall
Campaments d'Estiu de
l'AE Skues
Rutes i estades de l'AE
Mn. Puig i Moliner

Organitzats per entitats
socioeducatives:

Organitzats per centres
d'esplai:

Organitzats per
agrupaments d'escoltes:

Per a més informació de
les activitats, cliqueu aquí.

LA MARINA.
CAMPAMENTS DE MANS A LES

MANS
El primer dilluns de juliol, quinze joves i tres monitores es
van embarcar en una excursió en bicicleta pels Aiguamolls
de l'Empordà, durant cinc dies, on van dormir en tendes de
campanya i van cuinar en fogonets de gas.

Durant aquests dies, els i les joves van poder aprendre uns
dels altres. Per a alguns ha sigut el segon estiu que han
participat d'aquesta activitat d'esport i pernoctació a la
natura, i han guiat i donat consells a aquells companys i
companyes que s'estrenaven.

Tant monitors com joves, han descrit la setmana com un
espai d'ajuda mútua, esforç, superació personal i de
diversió, ja que en el seu dia a dia, no totes les persones
que han participat tenen accés a bicicletes o material per
poder viure aquestes experiències.

Des de Mans a les Mans, estem molt contentes de poder
seguir oferint als i les joves, activitats com aquesta on
desenvolupen la seva autonomia i es generen dinàmiques
molt positives.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHNCnAWbAkqJ6hSIk8fD4QEvrBlBqmLsXK5tb_PuLBo/edit?usp=sharing


1r 
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BUTLLETÍ

3R 
BUTLLETÍ

Altres BUTLLETINS

4T 
BUTLLETÍ

ÈXIT ESTIU
El programa Èxit Estiu 2021 és, de fet, una ampliació del
Programa Èxit, que es desenvolupa al llarg del curs escolar.
S’adreça a alumnat de 1r a 4t de l’ESO en els instituts, i de 6è
a 4t d’ESO als instituts escola, que ha tingut una pèrdua
d’aprenentatge significatiu fruït de la situació del COVID19. 

A l’estiu, la diferència del programa amb el que es fa durant
el curs, la marquen el tipus d’activitats a través de les quals
es treballen les competències bàsiques: tallers de fotografia
social, revista digital, coneixement del territori. 

Aquestes activitats lúdico-competencials ajuden a assolir els
objectius de cicle de la ESO tant a nivell de competències
bàsiques com transversals, articulant la millora de la
llengua escrita i oral en català, castellà i anglès, i la millora de
les habilitats relacionals i emocionals. Sempre sota el guiatge
dels tutors i tutores dels centres educatius. 

Així doncs, aquest programa prioritza les competències i les 5
habilitats lingüístiques: parlar, llegir, escriure, escoltar i
interaccionar per millorar la matèria primera del pensament,
les llengües i els diferents tipus de discurs. 

Alhora desenvolupa sortides culturals motivadores i
engrescadores per conèixer i estimar l’entorn amb propòsits
i al·licients com una revista, la radio, les infografies,
booktràilers, etc.

ACOMPANYAMENT

EDUCATIU I

COMPETENCIAL A

L'ESTIU

Ins Joan Coromines 
Ins Montjuïc
IE Arts
Ins Emperador Carles
Ins Lluís Vives
Ins Consell de Cent

Organitzats per
l'administració:

Èxit Estiu. 
Consorci d'Educació de
Barcelona.

Estiu Jove de Sants.
Serveis Socials de Numància i
Cotxeres de Sants

Per a més informació de les
activitats, cliqueu aquí.

Nou curs, seguim fent créixer el mapa 
 

De cara al nou curs que hem iniciat, segueixen projectes i de
ben segur neixen de nous.
Si coneixes o formes part d'alguna iniciativa o projecte que no
apareix en el mapa, no dubtis en esciure'ns a:
dte03_educaciocomunitaria@bcn.cat

Enguany la publicació dels butlletins serà bimensual, així
que ens alegra anunciar que el novembre tindrem un nou 
 número.
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