Projecte / experiència:
Guia de Recursos Educatius Municipals

Àmbit:
Ciutat / formació al llarg de la
vida

Organitza:
Servei d’Educació Aj. de Banyoles

Col·labora:
Àrees de l’Ajuntament
Entitats de la ciutat

Resum:
La Guia de Recursos Educatius Municipal és un conjunt de propostes formatives,
individuals o per a grups, obertes a tota la ciutadania, de temàtica molt variada:
teatre i música, lectura, art i tradició, ciència i tecnologia, convivència, salut i
ciutat.

Descripció:
Des del Servei d’Educació varem començar a impulsar el Programa de Recursos
Educatius l’any 2001 amb els objectius de donar coherència a l’oferta educativa que
des de diferents àrees de l’Ajuntament de Banyoles s’impulsen a la ciutat; oferir als
ciutadans recursos educatius o culturals amb la finalitat de donar-los suport en el
seu procés de creixement personal i potenciar el coneixement de la ciutat des d’una
àmplia varietat d’opcions per a totes les edats i col·lectius.
Gràcies a un important treball en xarxa, La Guia de Recursos Educatius ha assolit
els objectius inicials, ha crescut i ha esdevingut un important referent especialment
per la comunitat educativa de la ciutat i també per grups de ciutadans que
participen i gaudeixen de les diferents propostes formatives, recursos, projectes i
accions que impulsem des de l’Ajuntament de Banyoles de manera transversal, així
com dels materials pedagògics que hi donen suport.
La Guia s’estructura en tres blocs:
1- Activitats per a grups distribuïdes en diferents àmbits com ara lectura, teatre i
música, ciència i tecnologia, convivència, etc, activitats que requereixen prèviament
una inscripció com a grup
2.- Activitats obertes distribuïdes per grups d’edat, com ara famílies, infància,
joves, adults, etc, a les quals els interessats es poden adreçar lliurement
3.- Un bloc d’informació i equipaments educatius del territori.

Objectius:
-

Oferir recursos educatius a tota la ciutadania per formar-se al llarg de la vida
Promoure els coneixement i els valors educatius de la ciutat
Fomentar el treball en xarxa
Oferir recursos als centres educatius per enriquir l’experiència educativa dels
nois i noies
Afavorir la igualtat d’oportunitats

Resultats/avaluació:
L’avaluació de La Guia de Recursos Educatius Municipals es realitza a diferents
nivells.
Per una banda, es realitza una avaluació contínua, que realitzen els participants a
través dels conductors de grup en format paper o en línia a través del blog
d’educació, espai Guia. A final de curs també es fa una avaluació conjunta amb les
caps d’estudi, una altra amb els coordinadors pedagògics i finalment amb les
entitats col·laboradores.
En tots els casos l’avaluació resulta molt positiva. Si s’escau es modifiquen les
activitats o aspectes que sigui necessari.
La participació en nombre d’alumnes, és molt alta i va en augment.

Contacte i enllaços
Persona de contacte: Anna Roura i Mireia Martí (Servei d’Educació)
Telèfon: 972 581848
Adreça electrònica: educacio@ajbanyoles.org
Blog: http://educacio.banyoles.cat/espai-guia
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Ajuntament de Banyoles
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