
EL PROJECTE IMPLICA'T

Hi ha un proverbi africà que diu : "Si vols anar ràpid vés sol, si vols
arribar lluny, vés acompanyat".

El missatge que es desprèn d'aquest proverbi africà, ens ha servit a l'equip
de monitors del Reina Violant, com a motor per reemprendre aquest curs
2021-22 , (ara que sembla que la  pandemia ens deixa una mica més de
marge) el projecte Implica’t a l’estona del migdia.

El projecte Implica’t  es basa en l’ intercanvi de coneixements i en la
cooperació. En definitiva, en aquest fet de prestar ajuda algú i sentir-se
ajudat pels altres.

El projecte té per objectiu compartir i treballar aspectes en aquesta estona
de lleure, que pensem també es contemplen a la vegada, a l'ideari de
l'escola.

Hem pensat en el projecte des d'una mirada oberta i flexible per tal que
aquest pugui anar creixent, millorant i adaptant-se segons les necessitats de
l'entorn, les propostes dels nens i nenes que voluntàriament s'impliquen i de
tot aquell qui vulgui col·laborar i se senti identifica't en el treball dels
següents punts:



- L'altruisme

- L'empatia

- La generositat

- La confiança

Aquest seguit de punts -actituds-, creiem que són a la vegada, pilars
fonamentals de l'amistat. I és des de la implicació diària de tots aquells
nens i nenes que s'han volgut sumar a la idea, que ha permès de posar en
pràctica tots els aspectes anteriorment especificats. Quedant a la vegada,
tots ells, estretament relacionats i integrats en una manera de fer (no s'entén
l'empatia sense la generositat i la confiança) contribuint a la millora de la
convivència diària a l'escola.

Sens dubte pensem que estem davant d'un compromís que ens inclou a
tots: "No deixar mai d'aprendre". 

Tothom pot aportar alguna cosa interessant als altres. És per això que
considerem que des de l'ajuda i la implicació podem arribar a
aconseguir-ho.

A continuació, detallem alguns dels objectius que considerem hem anat
treballant i assolint en anteriors cursos i que enguany continuem
treballant-hi:

- Aprendre entre iguals
- Cooperar vers un objectiu comú
- Afavorir l’autonomia planificant i gestionant el propi temps de

lleure.
- Propiciar moments d’escolta i debat entre companys




