Divertim-nos amb els nens i nenes de l'Escola Estel!
Dades generals:
Agrupament escolta Guillem de Mont-rodon
Osona
Clara Seguranyes i Eulàlia Rial
claraseguranyes@hotmail.com

Dades de l’experiència:
"Vam organitzar una sèrie d'activitats i jocs per nens i nenes es amb discapacitats intel·lectuals
de l'Escola Estel de Vic. Els Isards i les Gaseles de Vic ens vam encarregar de preparar jocs i
manualitats per aquests nens i nenes. Vam compartir una estona junts tot enriquint-nos els
uns dels altres. Va ser un espai per compartir vivències i per apropar-nos als uns als altres".
L'unitat d'Isards i Gaseles de l'Agrupament Escolta Guillem de Mont-rodon de Vic el curs 20102011 vam portar a terme un projecte d'aprenentatge servei a l'Escola Estel de Vic. L'Escola
Estel és una escola a on hi van nens i nenes amb discapacitat intel·lectual, des dels 3 anys fins
els 16 anys. Els Isards i Gaseles vam organitzar una sèrie de jocs i activitats que vam portar a
terme un dissabte a la tarda amb 9 nens i nenes de l'Estel.
Tot i organitzar les activitats els I/G també vam participar d'aquestes. Durant el curs els I/G
vam estar treballant les (dis)capacitats i els sentits a través de diferents activitats, jocs,
dinàmiques, pel·lícules i xerrades. A partir dels seus interessos vam realitzar al llarg del curs
una sèrie d'activitats per tal de conscienciar els infants de la diversitat entre les persones i de
la importància de la tolerància. Els caps ens vam plantejar treballar la diversitat d'una manera
senzilla, amena i planera tot fent que els I/G fossin els protagonistes i se sentissin implicats en
la realització de les diferents activitats i dinàmiques portades a terme durant el curs.
Els nens i nenes de l'Escola Estel van estar tant contents de participar en les activitats i es van
sentir tan integrats dins dels Isards i les Gaseles que ens van convidar a celebrar amb ells la
Festa de Final de curs de l'escola. Hi vam assistir tot participant en les activitats de la tarda,
aquest cop vam poder compartir l'experiència amb tots els alumnes i els pares de l'Escola
Estel.

Redacció: Eulàlia Rial i Clara Seguranyes setembre 2011
Aprenentatges que s'han donat:
Aprenentatges:
-

La diversitat com una oportunitat.

-

Enriquir-nos de nens i nenes que no estem acostumats a tractar.

-

Preparar activitats per altres persones.

-

Ser més tolerants.

-

Valorar-nos a nosaltres mateixos.

-

La importància de ser estimat.

-

Gaudir amb nens/es que no són escoltes.

Descripció del servei:
Vam organitzar una sèrie d'activitats/jocs per nens/es amb discapacitats intel·lectuals de
l'Escola Estel de Vic. Els Isards i les Gaseles de Vic ens vam encarregar de preparar jocs i
manualitats per aquests nens/es. Vam compartir una estona junts tot enriquint-nos els uns
dels altres. Va ser un espai per compartir vivències i per apropar-nos als uns als altres. Per
adonar-nos que tots tenim les nostres diferències i semblances. És a dir, per viure la diversitat
com una oportunitat de coneixença i d'enriquiment personal.

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones
Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Novembre 2010
Data de finalització del projecte: Juny 2011
Entitats que participen a l'experiència: Agrupament Escolta Guillem de Mont-rodon i
Escola Estel.

Dades de contacte:
Adreça: Pl Santa Elisabet, 6
Població: Vic
Comarca: Osona
Telèfon: 645 659 472
Correu electrònic: eulaliarialserrat@gmail.com

