Experiència d’Aprenentatge i Servei
TÍTOL DE L’EXPERIÈNCIA:

Créixer, educar i compartir
EL PAPER DE LA FAMÍLIA VERS UNA PARENTALITAT POSITIVA

Breu síntesi del projecte
Els alumnes de segon de batxillerat Artístic de l’Institut Bellvitge han rebut la
demanda de col·laboració de la Xarxa d’Atenció a la Infància de 0 a 6 de Bellvitge i
Gornal, per dissenyar un pòster per fer la difusió del projecte “Créixer, educar i
compartir” als dos barris.
Necessitat social i finalitat del servei
Sensibilitzar a les seves famílies sobre unes idees claus i qüestionaments sobre la
realització de les tasques de les mares i dels pares seguin el plantejament que es
fa des de la parentalitat positiva, programa promogut per la Unió Europea i difosos
al territori espanyol pel Ministeri de Salut i Acció Social i el Ministeri d’Educació i
Cultura. La regidoria d’Educació està liderant aquest projecte a la ciutat6 a través
de les Xarxes d’Infància de 0 a 6.
Entitats que impulsen l'experiència
Institut Bellvitge i Xarxa Atenció a la Infància de 0 a 6 de Bellvitge i Gornal
Entitats que col·laboren
Institut Bellvitge i Xarxa Atenció a la Infància de 0 a 6 de Bellvitge i Gornal
Participants
Joves del segon curs del Batxillerat Artístic de l’Institut Bellvitge.
Persones destinatàries del servei
Unes 700 famílies amb infants de 0 a 6 anys dels dos barri esmentats i que porten
els fills i filles a l’Escola Bressol o Parvulari.
Objectius d'aprenentatge
Practica tots els passos que s’han se seguir per l’elaboració d’un pòster útil per
sensibilitzar a les famílies sobre la funció parental sense violència física, verbal o
xantatge emocional.
Sensibilitzar-se sobre la importància de la parentalitat.
Reflexionar sobre les dificultats de realitzar un encàrrec de disseny d’un pòster.
Comprometre's i participar activament durant tot el procés per acomplir el termini
de lliurament de l’encàrrec
Ubicació en el currículum (escola) o en una activitat estable (entitat)
L’experiència està ubicada a l’assignatura de disseny del Batxillerat Artístic.
Professorat responsable:
Mili Esono i Anna Recio, professores de dibuix i disseny del Batxillerat Artístic de
l’Institut Bellvitge
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