
PROPOSTA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIOS DE L’A.M.P.A. ALEXANDRE DE 
RIQUER: 
Els objectius primordials de la nostra proposta són la cohesió social i la convivència. 
Tenint en compte les diferents nacionalitats i cultures que es troben dins el nostre espai,  volem proposar un 
projecte que treballi aquets aspectes. 
El nostre projecte consta de tres blocs: 
1ER. BLOC: 
Activitats necessàries pel desenvolupament acadèmic dels alumnes i que poden optimitzar els nivell 
d’aprenentatge del grup: 

 Música: “Ritmes musicals: Coneix les diferents cultures a través de la música” 
L’activitat consta d’una hora setmanal amb un monitor expert en música que porti als nois i noies a fer un 
viatge per diferents països i cultures a través de la música. 

 Anglès: “Parlem!” 
L’activitat consta d’una hora setmanal, en dos grups, depenent del nivell d’anglès de l’alumne. 
Aquesta activitat vol apropar la llengua anglesa a tot el jovent d’una manera amena. A través de pel·lícules 
en versió original i speaking. 
2ON. BLOC: 
Activitats necessàries pel desenvolupament mental dels alumnes i que poden potenciar multitud d’habilitats 
relacionades amb matemàtiques, lectura, concentració i creativitat. 
L’activat consta de dos hores setmanals: Una d’escacs i l’altre de diferents jocs de taula. 

 Els escacs, per què és un joc que ajuda a desenvolupar la capacitats d’estratègia i aprenentatge, 
necessàries pel futur educatiu. 
 

 Jocs de taula que ajudin a desenvolupar les habilitats de càlcul. 
Creiem que és una bona manera que el nostre jovent s’adoni que no tot s’acaba davant una pantalla. 
3ER. BLOC: 
Activitats que fomentin les relacions socials i facilitin l’assistència a exposicions, fires, esdeveniments 
esportius, culturals, etc ., que, a vegades, al viure en un poble petit, no es té l’oportunitat de gaudir-ne. 
Les sortides que es proposen són per fer durant un any i amb una ràtio de 40 persones: 

 Saló del Còmic a Barcelona: Una de les fires mes importants del món del “Còmic” a Europa es fa a 
Barcelona. Creiem que és una fira molt atractiva i que molts jovent en parla i voldria anar-hi. 

 Hockey a Igualada:   Pensem que és una forma d’apropar i donar a conèixer al nostre jovent  un 
esport minoritari, però no per això menys important que d’altres, i que a més a més,  un dels equips 
més importants, el trobem a prop de casa. 

 Anem al cinema  a Manresa: Tothom al qui li agrada el cinema, sap que no és el mateix veure una 
pel·lícula a casa que en una sala de cinema, però no tothom té l’oportunitat d’anar-hi.  

Aquestes propostes poden canviar depenent dels esdeveniments que tinguin lloc durant el curs escolar. La 
intenció es proposar un visita a alguna fira, una esdeveniments esportiu i un cultural.  


