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Camins Escolars imparteix tallers per a afavorir l'autonomia dels xiquets en el seu
trajecte...
miércoles, 15 de febrero de 2017

El projecte Camins Escolars, que promou la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, ha impartit aquesta
setmana uns tallers pràctics amb els alumnes de 5é de Primària del col·legi Carles Sarthou i del Concepción Arenal. En els
tallers, els alumnes han conegut els resultats de la passejada crítica que van fer durant la setmana de la mobilitat, així
com el treball de l'entorn del barri mitjançant un plànol en el qual escriuen i anoten allò que els xiquets desitgen: més
places, passos de vianants, més espais per viure. Un joc de participació ciutadana activa i directa, que convida als
xiquets a reclamar canvis posant el seu cos en contacte amb el plànol. Tot seguit els alumnes, amb els coneixements que
s'havien treballat en sessions anteriors, han inspeccionat l'entorn més immediat del centre.
També aquesta setmana s'ha impartit un taller de sensibilització i implicació de pares i mares del CEIP Carles Sarthou,
mitjançant un debat i comentant les experiències, sensacions i percepcions que tenen de camí a l'escola amb els seus
fills. "Del que es tracta és que, poc a poc, els xiquets puguen anar guanyant autonomia per arribar sols a l'escola",
explica el regidor de l'àrea, Josep Pasqual Sancho.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=40695&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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