VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT ORGANITZADA PER L’ASSOCIACIÓ AMUNT! ACCIÓ PER LA
JÚSTICIA SOCIAL

Des del curs 2013-2014 l’associació col·labora amb l’escola aportant voluntariat que
organitza dues sessions setmanals, en horari extraescolar , adreçades a l’alumnat del cicle
superior de primària que necessita de suport educatiu. L’alumnat que participa del projecte
és aquell que per raons socials i econòmiques requereix de més acompanyament.
Aquestes sessions es desenvolupen a l’escola , la qual cedeix l’espai i el material.

Les sessions es realitzen, dimarts i dijous de 16:30 a 18:00 h. Un dia, el dimarts, es dedica a
fer feines proposades per l’escola, ja siguin deures, o preparació de treballs, controls,
exercicis d’expressió escrita, .... Es valora molt positivament l’ajut que suposa per aquests
infants el poder disposar de dues persones que, en tot moment, poden donar-los indicacions
tant sobre els continguts com sobre els procediments per a la resolució de la tasca.
El segon dia, dijous, els voluntaris de l’associació preparen tallers interdisciplinars. L’objectiu
d’aquests tallers és afavorir l’autonomia personal, el treball en equip i l’adquisició de
coneixements a través d’un projecte.

A principi de curs i un cop al trimestre es realitzen sessions de coordinació entre els
responsables de l’associació i de l’escola. En aquestes sessions es fa el seguiment de
l’alumnat participant, s’intercanvien informacions, es valoren els seus progressos i es situa,
quan cal, mesures individuals. També l’associació informa de les temàtiques dels tallers.

La valoració que els tutors i tutores fan d’aquesta activitat és molt positiva. En la majoria de
nens i nenes es nota una millora en la seva motivació per als aprenentatges, en la seva
autoestima i un progrés acadèmic significatiu.
Cal dir que alguns d’aquests nois i noies tenen dificultats en les seves relacions personals, ja
sigui amb les persones adultes o amb les seves iguals, en tots els casos que hi ha hagut
durant aquests dos cursos, sempre s’han abordat els conflictes a través de la mediació, la
col·laboració entre l’associació, l’escola i la família.
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El Consell escolar rep informació a l’inici de curs sobre el pla de treball i a final de curs sobre
la valoració que l’escola i Amunt han fet de la seva execució.

Valorem molt positivament aquest projecte tant pel seu contingut com per la
professionalitat de les persones que hi participen. És un projecte que dóna resposta als
objectius prioritaris del Departament d’Ensenyament com ara la lluita contra el fracàs
escolar, la cohesió social i l’èxit escolar, i que està totalment vinculat al Projecte de Centre.

Barcelona a 10 de juliol de 2015

Teresa Núñez de Arenas Castells
Directora
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