
  

 

  

 

 

Entrem de ple en el curs 2016-17 i ja teniu a la vostra disposició els 

Recursos Educatius on podreu trobar un munt d’activitats per completar la 

vostra tasca docent. Tot i que, com podreu comprovar, l’oferta va variant i 

canviant al llarg del temps els objectius continuen essent els mateixos:  

Oferir als centres educatius de la nostra comarca, als professionals de 

l’educació que hi treballen i, sobretot, a tots els infants i joves la 

possibilitat de disposar d’un catàleg d’activitats que ajudin a completar el 

currículum, amb una visió dels alumnes com a persones, i no només com a 

estudiants, i des d’una perspectiva polièdrica i transversal que vol anar més 

enllà de l’ensenyament purament acadèmic. 

 

El projecte ofereix a les entitats, associacions, empreses i administracions 

la possibilitat de participar en la tasca educativa i assegurar a tots els 

infants i joves de la ciutat i de la comarca un mínim d’activitats que d’altra 

manera serien de difícil accés. 

 

Som conscients que el projecte educatiu és de cada centre i per aquest 

motiu sou vosaltres qui heu d’escollir aquelles activitats que s’ajusten a les 

vostres necessitats i reptes educatius. Esperem que trobeu el que us cal. 

  

No hem d’oblidar que estem avocats a viure en una realitat que canvia de 

manera constant. Canvis econòmics, d’organització política, de desplaçament 

de poder, del coneixement ... La incomoditat, la incertesa i la ja famosa 

modernitat líquida ens inquieta, però també ens dóna una gran oportunitat 

per afrontar nous reptes i explorar nou horitzons. Aquest estat d’evolució 

constant ens obliga a estar més desperts que mai i  a revisar o valorar, 

constantment, si les nostres aportacions donen resposta a les necessitats 

d’aquests infants i joves. Recordeu que els canvis generen inquietuds, però 

també il·lusions de noves fites per a les persones que ens ha tocat viure’ls. 

 

 

Moltes gràcies per tot. 

Que tinguem un bon curs 2016-17.  

 

Gràcies per la bona feina! 

Olot – La Garrotxa 
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