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El Projecte 

 

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sant Gregori i, més concretament des de 

l’Espai Jove Cal Bolet, es treballa en base al Pla Local de Joventut de Sant Gregori 

2016 – 2020 com a document de referència per implementar accions i polítiques de 

joventut al municipi.   

 

El Pla Local de Joventut 2016 – 2020 és el resultat de l’anàlisi juvenil de Sant Gregori i 

inclou el Projecte PIDCES –d’ara en endavant Projecte Connexions– dins l’eix 

d’educació com a quelcom que permet treballar cap a un major apropament de 

l’alumnat a l’espai jove, alhora que esdevé l’espai idoni per a realitzar una tasca 

d’educació en valors, de promoció de la salut i de foment de la participació dels joves 

dins i fora de la comunitat educativa. 

 

Tenint en compte que concebem l’institut com un espai de formació integral del jove, la 

realització d’aquest projecte es converteix en un element que complementa les 

diferents accions que des del propi centre educatiu ja s’estan duent a terme en 

aquesta mateixa línia. És precisament per aquest motiu que cal destacar la 

importància i la necessitat d’impulsar projectes com aquest. 

 

La implementació des del curs 2014 – 2015 del Projecte Connexions ha permès 

treballar per donar resposta als següents objectius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curs 2019-2020 serà el sisè consecutiu que es realitzarà el Projecte Connexions a 

l’Institut Vall de Llémena de Sant Gregori i, es pretén, continuar treballant en la 

mateixa línia, alhora que acabar de consolidar el projecte. 

 

 

– Oferir informació, assessorament i orientació en temes d’interès juvenil. 

– Prevenir conductes de risc i promoure hàbits i estils de vida saludables. 

– Fomentar l’adquisició d’hàbits consultius i participatius entre els joves dins i   

fora de la comunitat educativa.  

– Donar a conèixer l’oferta de l’Espai Jove Cal Bolet, del municipi de Sant 

Gregori o de la Vall de Llémena amb l’objectiu de promocionar-la i 

d’augmentar-ne el nombre de participants. 
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Programació d’activitats a l’hora del pati 

 

Els dijous a la segona hora del pati (de 12:30 a 12:50h) es prepararan 

dinàmiques de participació voluntària per a l’alumnat.  

 

Aquestes respondran als objectius de donar a conèixer la programació de l’Espai 

Jove Cal Bolet, del municipi o la Vall de Llémena; realitzar una tasca de 

promoció de la salut i prevenció de riscos; fomentar la reflexió crítica i la 

participació de l’alumnat dins i fora de la comunitat educativa;  i atendre les 

inquietuds, interessos i motivacions dels joves. 

 

Les activitats es realitzaran al pati, a un espai de pas, malgrat si la dinàmica ho 

requereix o altres causes ho impedeixen aquest podrà ser modificat. 

Jornada de delegats i corresponsals 

 

Es convidarà als delegats de segon d’ESO i a un professor del centre a participar 

a la Jornada de Delegats del Gironès, experiència que a part de reconèixer-ne la 

seva feina, els permet conèixer altres nois i noies de d’altres instituts i poder 

treballar a partir de diferents dinàmiques diverses habilitats (posar pau, fer una 

assemblea, parlar en públic, gestió d’emocions, etc.). 

 

S’incentivarà la figura del o la delegada com a corresponsal i, per tant, com a 

persona de referència per a l’Àrea de Joventut de Sant Gregori que transmetrà 

informació a la resta de l’alumnat de la seva aula (activitats municipals, 

concursos, etc.). 

 

Metodologia 

 

Està previst començar el Projecte Connexions a mitjans setembre, intervenint així des 

de l’inici del curs. Aquesta mateixa època caldrà establir una reunió de coordinació 

amb l’equip responsable del projecte de l’institut i amb els tutors de cada grup per tal 

d’acabar d’acordar i definir l’estratègia d’intervenció. 

 

Les actuacions que es realitzaran estaran basades en cinc eixos diferenciats: 

1) 

2) 
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Intervencions dins l’aula i amb les famílies 

Es realitzaran un seguit d’intervencions dins l’aula que permetran treballar de 

manera progressiva i adaptada a l’edat de cada curs l’adquisició d’eines i recursos 

per a la vida (presa de decisions i resolució de conflictes, comunicació 

interpersonal, empatia, gestió de les emocions i sentiments, etc.).  

 

L’objectiu d’aquestes intervencions és, doncs, oferir als joves al llarg de la seva 

trajectòria en l’educació obligatòria secundària un conjunt d’habilitats que els ajudin 

a plantar cara a les diferents situacions a les que puguin haver de fer front de 

cares a un futur. 

 

En qualsevol dels casos les intervencions es procuraran dur a terme durant les 

hores de tutoria que són en els següents horaris: 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00 – 9:00h 3B  2A   

9:00 – 10:00h  4A  4B 4A   

10:00 – 10:25h  

10:25 – 11:25h 1B  1A  1B  3A 

11:25 – 12:25h     2B 

12:25 – 12:45h  

12:45 – 13:45h 1A 2A 2B 3B  4B 

13:45 – 14:45h    3A  

 

Els tutors/es de cadascun dels grups són: 

 

1A David Estany 

1B Xavier Cortina 

2A Rafael Garcia 

2B Edgar Ribot 

3A Anna Ventós 

3B Xavier Segura 

4A Pep Palomer 

4B Glòria Sanz 

 

 
 

 

3) 
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Serveis a la comunitat 

 

El Servei Comunitari a l’etapa obligatòria és un projecte impulsat pel Departament 

d’Ensenyament que promou que els alumnes experimentin i protagonitzin accions 

de compromís cívic i ciutadà. Es col·laborarà amb aquesta iniciativa amb l’objectiu 

de facilitar espais on l’alumnat pugui realitzar aquestes hores pràctiques –activitats 

infantils d’oferta cultural, dinamitzacions del Projecte Connexions i programació de 

teatre–. 

Difusió del projecte 

 

Amb l’objectiu de fer difusió del projecte es participarà de la jornada de portes 

obertes del centre educatiu, per tal que els pares i mares i el nou alumnat tingui un 

major coneixement d’aquest. A més, es concertarà una visita a l’Espai Jove Cal 

Bolet amb l’alumnat de sisè curs, que permetrà ensenyar-los-hi l’espai i explicar-

los-hi les activitats, projectes i descomptes que es proporcionen per a joves. 

 

Paral·lelament es participaran a trobades relatives al Projecte Connexions amb 

professionals que el desenvolupen a d’altres instituts; a la vegada, es donaran a 

conèixer les accions desenvolupades a la revista municipal. 

 

 

 

La coordinació amb el centre es realitzarà a través del correu: sguilana@inslavall.cat i 

rpujol@inslavall.cat, amb els referent del Projecte Connexions d’enguany, Sònia 

Guilana i Ramon Pujol. 

 

 

 

 

 

 

4) 

5) 
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Recursos 

 

Espai Jove 

Cal Bolet 

– Planificació i organització del Projecte 

Connexions. 

– Programació i desenvolupament de les 

dinàmiques a l’hora del pati; la Jornada de 

Delegats; i les intervencions dins l’aula. 

– Seguiment i avaluació contínua del projecte. 

– Redacció de la proposta d’intervenció abans de 

començar el curs i la memòria del projecte a final 

de curs. 

– Enllaç entre l’Espai Jove Cal Bolet i i l’Institut Vall 

de Llémena. 

– Promoció i difusió del Projecte Connexions. 

HUMANS 

Institut Vall de 

Llémena 

– Suport i facilitador del projecte: en les dinàmiques 

a l’hora del pati; la Jornada de Delegats; i les 

intervencions dins l’aula. 

– Enllaç entre l’Espai Jove Cal Bolet i l’Institut Vall 

de Llémena. 

– Promoció i difusió del Projecte Connexions. 

 

Espai Jove 

Cal Bolet 

 

 

 

Despeses desglossades a continuació. 

ECONÒMICS 

I 

LOGÍSTICS 

Institut Vall de 

Llémena 

– Espai físic on col·locar la cartellera específica. 

– Espai físic on situar-se a l’hora del pati (davant 

la biblioteca o a les taules rodones del primer 

pis en cas de pluja). 

– Magatzem o espai on desar material per a les 

activitats. 
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Previsió de despeses 
 

ACTIVITATS DINS L'AULA 

CURS CONCEPTE DURADA COST 
UNITAT UNITATS COST  

PRIMER 
Assetjament i abús entre 

companys/es: 'Juul, què t'ha 
passat?' (Associació Identitats)  

Una sessió de 2 hores 
per grup 225 € 2 450 € 

PRIMER L'amistat (La Mecànica del Canvi)  Una sessió d'1 hora 
per grup 

90 € 2 180 € 

PRIMER Resolució de conflictes (Maria 
Helena Tolosa) 

Dues sessions d'1 
hora per grup 180 € 2 360 € 

SEGON Internet segura i xarxes socials 
(Mossos d'Esquadra) 

Una sessió d'1 hora 
per grup 0 € 2 0 € 

SEGON L'autoestima (La Mecànica del 
Canvi) 

Una sessió d'1 hora 
per grup 90 € 2 180 € 

SEGON 
Taller sobre sexualitat: 'Què són les 

hormones i com ens afecten?' 
(SomiArte) 

Dues sessions d'1 
hora per grup 250 € 2 500 € 

TERCER Gaudim de les fires i festes amb 
seguretat (Mossos d'Esquadra) 

Una sessió d'1 hora 
per grup 0 € 2 0 € 

TERCER 
Taller sobre sexualitat: fases 

sexuals, mètodes anticonceptius i 
MTS (Elisabet Soler) 

Dues sessions d'1 
hora per grup 

140 € 2 280 € 

QUART L'impossible joc de la parella 
(Associació Identitats) 

Una sessió de 2 hores 
per grup 225 € 2 450 € 

QUART 

Visita a l'Escola d'Hoteleria i Turisme 
de Girona (Consell Comarcal del 

Gironès) 
*El cost l’assumeix el centre 

educatiu. 

Xerrada d'una hora, 
visita al centre i dinar 0 € 1 0 € 

QUART 
Visita a l'Expojove 

*El cost l’assumeix el centre 
educatiu. 

Visita a la fira 0 € 1 0 € 

SUBTOTAL 2.400 € 

 

ACTIVITATS CULTURALS 

CURS CONCEPTE COST 
UNITAT UNITATS COST  

TOTS Obra de teatre (pendent a determinar) 1.000 € 1 1.000 € 

TOTS Obra de teatre (a càrrec del grup de joves de l'Escola de 
Teatre del Galliner) 700 € 1 700 € 

SUBTOTAL 1.700 € 
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ACTIVITATS A L'HORA DEL PATI 

CURS CONCEPTE COST 
UNITAT 

UNITATS COST  

TOTS ACTIVITATS DIVERSES 100 € 1 100 € 

SUBTOTAL 100 € 

 

JORNADA DE DELEGATS 

CURS CONCEPTE COST 
UNITAT 

UNITATS COST  

SEGON Transport per la Jornada de Delegats 50 € 1 50 € 

SUBTOTAL 50 € 

 

TOTAL 4.250 € 
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Avaluació 

 

TIPUS 

D’AVALUACIÓ 
EINA D’AVALUACIÓ 

 

1. Diari de camp 

Des de l’Espai Jove Cal Bolet s’elaborarà un diari on s’anotaran els 

objectius de cadascuna de les activitats i s’avaluarà el desenvolupament 

d’aquestes. 

 
CONTÍNUA 

 

2. Qüestionaris a l’alumnat i al professorat 

Es repartirà una enquesta en finalitzar cadascuna de les activitats 

desenvolupades dins l’aula amb diferents ítems relatius al 

desenvolupament d’aquesta. 

 

 

 

TIPUS 

D’AVALUACIÓ 
EINA D’AVALUACIÓ 

 

1. Diari de camp de l’avaluació contínua 

A partir del diari utilitzat per a realitzar l’avaluació contínua es farà un 

buidatge que permeti elaborar una avaluació final del projecte. 

 

 

2. Qüestionaris a l’alumnat 

Es repartirà una enquesta en finalitzar el curs on els alumnes podran 

valorar diferents ítems relatius a les dinamitzacions a l’hora del pati, la 

Jornada de Delegats i les intervencions dins l’aula. 

 

FINAL 

 

3. Reunió d’avaluació 

Es realitzarà una reunió de trobada amb el professorat on es valoraran 

els diferents aspectes relatius al projecte. 
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Proposta d’intervenció 

 

1) Activitats a l’hora del pati 

 

La temàtica de les activitats que es realitzaran a l’hora del pati serà diversa. Mentre la 

planificació d’algunes dinamitzacions serà invariable perquè es considera 

imprescindible treballar aquests aspectes (per exemple, el dia contra la violència de 

gènere o contra la SIDA, Fira del pa i la xocolata, Festa Remença, etc.), d’altres 

s’aniran definint amb el pas del temps en funció de les activitats que es realitzin a 

l’espai jove i al municipi i dels interessos i motivacions dels joves, entre d’altres. 

 

2) Jornada de delegats 

 

Es convidarà als delegats de segon d’ESO i a un professor del centre a participar a la 

Jornada de Delegats del Gironès. La data de la jornada està pendent de concretar, tot i 

que es preveu celebrar-la un divendres de febrer. 
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3) Activitats dins l’aula 
 

CURS PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 

Resolució de conflictes 1 

(Maria Helena Tolosa)  

 
Primer 

 

Assetjament i abús entre 

companys/es: ‘Juul, què t’ha 

passat?’ 

(Associació Identitats) 

 

L’amistat 

(La Mecànica del Canvi) 

 Resolució de conflictes 2 

(Maria Helena Tolosa)  

 

 

Taller sobre sexualitat: la 

menstruació i altres canvis físics 

1 

(SomiArte) 
Segon 

 

Internet segura i xarxes socials  

(Mossos d’Esquadra) 

 

 

L’autoestima 

(La Mecànica del Canvi) 

 

 

Taller sobre sexualitat: la 

menstruació i altres canvis físics 

2 

(SomiArte) 

 

Taller sobre sexualitat: fases 

sexuals, mètodes 

anticonceptius i MTS 1 

(Elisabet Soler) 

 
Tercer 

 

 

Gaudim de les fires i festes amb 

seguretat  

(Mossos d’Esquadra) 

 

 

Taller sobre sexualitat: fases 

sexuals, mètodes 

anticonceptius i MTS 2 

(Elisabet Soler) 

 

 

 

 

 

 

L’impossible joc de la parella 1 

(Associació Identitats) 

 

 Quart  

 

 

Visita a l’Escola d’Hoteleria i 

Turisme de Girona  

(Consell Comarcal del Gironès) 

 

 

L’impossible joc de la parella 2 

(Associació Identitats) 

 

Visita a l’Expojove 

 

 

*Es programarà, en la mesura del possible, l’assistència a una obra de teatre (octubre-

novembre) contractada a través de l’Àrea de Joventut de Sant Gregori a determinar i obra de 

teatre amateur (maig).  


