PROJECTE

Infants – Un Xic de món.

1. Presentació del Projecte.
1.1. La Idea
Infants és un projecte de pedagogia lliure, educació permanent, dirigit a persones menudes fins a 6 anys, basat en respectar les seves necessitats i interessos i de dicat a acompanyar-les en la seva evolució personal, intel·lectual i afectiva.
Pretenem Infants com un espai, de funcionament assembleari, que posi al centre la vida comunitària, treballant el nostre entorn i oferint una porta oberta que serveixi com a punt de trobada, afavorint i potenciant les relacions intergeneracionals horitzontals i respectuoses.
Entenem que només els projectes pedagògics accessibles per totes i tots poden
ser realment partícips d'un canvi social.
1.2. Localització
Infants s'ubicarà en un centre de confluència de la ciutat de Sabadell. Volem
formar part d'un projecte més gran ja que entenem la transversalitat de la nostre feina. Per això creiem que La Caserna pot ésser el lloc idoni per desenvolupar-nos.
Pel bon funcionament de les activitats que volem dur a terme, sota especificades, creiem necessari un mínim de 100 m2 i accés a peu de carrer.
- Distribució interna
El Punt de trobada es la recepció, la porta d'entrada i la benvinguda a l'espai,
és també la part administrativa. Des d'aquí es rebran les visitants, les activitats, col·lectius, cursos, tallers i es presentarà el projecte de cara a la bona utilització dels espais.
L' Espai Polivalent és la zona compartida. Consta d'una àmplia sala adequada
per a realitzar diferents activitats. Un espai pel comú on hi cap una cafeteria pel descans i l'encontre dels adults, una assemblea o una obra de teatre, una xerrada o un
taller. Amb activitats programades i gestionades des de l'assemblea de gestió amb
propostes de les veïnes. Buscant un intercanvi de l'ús de l'espai a través de devolucions varies.
Els Espais de Seguretat i llibertat de moviment són un niu espaiós, accessible, segur i càlid que convida a entrar i ser explorat per les més petites. Són els espais
que reservem per la imaginació i el joc de les menudes. Sense interrupció ni intervenció de les adultes sols mostrant la nostra escolta, acompanyament i atenció necessària
quan siguem requerides. Els dividim en diferents temàtiques:

− Sala de contes; un espai tranquil, assossegat, ple de coixins, càlid on po−
−
−
−

der llegir, explicar, projectar o teatralitzar històries.
Sala fosca; una zona sense llum natural on poder experimentar amb taules de llum, lots, objectes fosforescents, colors i reflexos.
Espai artístic; un espai amb normes pròpies on poder expressar-se lliurement mitjançant materials, colors o objectes i embrutar-se sense por.
Racons de joc simbòlic; una caseta, un mercat o una escoleta, espais
destinats a reviure experiències o inventar-ne de noves i compartir-les
amb les altres companyes essent tu mateixa o assolint nous rols.
Sala de moviment; espai ampli i de seguretat, confiança, respecte i ob-

servació per potenciar l'espontaneïtat del desenvolupament motriu. A través de la independència de l'infant respecte l'adult, trobant així el desenvolupament autònom buscant recursos i estratègies que l’ajudin a superar els obstacles.
La Porta del darrera és un espai d'emmagatzematge i taller. Intentant que el
on rebem i tractem els productes sigui un espai important i principal, el destaquem
per poder jugar amb ell. Un lloc on aprendre a treballar amb les mans i consumir d'u na manera responsable. Una cuina accessible a les menudes on també poder imaginar
nous productes que aportin al projecte.
Els Espais oberts son la sortida de tota l'agitació interna. Zones exteriors pel
temps d'oci. Espai on poder compartir d'una forma distesa i fresca. Creiem imprescindible poder gaudir d'un pati, espai celebrat de comunitat i vida, el punt d'obertura necessari amb la resta de projectes de l'espai compartit.
- Comunicació
1.3. Origen, objectius i evolució
Creiem que la pròpia existència d'Infància és una forma d'afavorir la participació de les diferents tribus amb l'espai comú.
Volem fomentar un espai on es barregin i comparteixin diferents generacions i
persones de diferents orígens.
Doncs, a Infància ens compartirem petites i grans per aprendre conjuntament a trobar
espais de decisió, organització i acció.
Infància serà un espai on el protagonisme el prendran les més menudes. Seran
elles amb l'escolta de les acompanyants les que decidiran com gestionar el projecte,
cuidar-lo i fer-se'l seu. Pren doncs la màxima importància el caràcter de tribu de totes
les persones participants per tal de bressolar el projecte entre totes i mimar-lo perquè
pugui caminar.
Els nostres objectius concrets es aborden diferents marcs buscant també una
mirada cap a fora.

− Ser un exemple d'acció política i gestió dels recursos comuns.
− Posar a disposició les infraestructures i recursos d'Infància a la Caserna.
− Experimentació de formes alternatives de gestió comú.
− Fomentar la participació de les diferents tribus del projecte més enllà d'aquest.

− Potenciar la creació i consolidació de xarxes d'acció comunitària en el nostre
àmbit.

− Generar un espai de trobada, interacció i participació veïnal i intergeneracional.

− Apropar el projecte a les necessitats de la ciutat i servir d'eina per la transformació social.

− Generar xarxes d'ajuda mútua entre les diferents tribus posant èmfasi en les
afectades per les problemàtiques latents.

− Assessorament col·lectiu i formatiu entorn les diferents temàtiques que es
desprenguin del treball diari d'Infància.

− Generar un espai que per si mateix visibilitzi i reflexioni sobre alternatives
econòmiques reals.

− Participar i enfortir les xarxes d'economia social i solidaria.

1.4. Pla d'actuació i activitats
Infància vol esdevenir un projecte educatiu d'acompanyament a la infància, des
del respecte i la confiança profunda en els processos vitals de desenvolupament de
l'infant. Fomentant la participació i en definitiva millorant la qualitat en les relacions
de les tribus que ens acompanyin i amb el nostre entorn.
Per això ens proposem dinamitzar i participar en aquells processos significatius
de construcció de xarxes que sostinguin les més petites i les seves tribus. Erigint-nos
com un espai de trobada i de referència, en l'àmbit educatiu de les més menudes i les
seves acompanyants, de la nostra ciutat, llençant propostes i servint com a infraestructura del comú.
Infància ha de ser capaç d'afavorir i aglutinar tantes persones i propostes perquè el propi caràcter de l'espai, basat en el treball col·lectiu i compromès, possibiliti
tant l'obertura, accés i participació a les diferents activitats i espais com d'utilització
d'aquest com a receptor i multiplicador de noves iniciatives d'educació lliure.

2. Recursos Necessaris.
2.1 Un local físic. En aquests moments comptem amb una estancia d'uns 100m2 a l'edifici de la Caserna del Cr Batllevell-1-30.
2.2 Com primera font d'ingressos hem portat a terme una acció anomenada
“Taronges solidàries”. Amb els ingressos d'aquesta acció es pagaran les despesses de
personal.

Participar en el Retorn social Crida per Sabadell:
Necessitem tot el material educatiu per l'espai. Hem comptat que molt serà comprat
de segona mà.
Pressupost aproximat:
Joc simbòlic:
Cuina de fusta, aliments de fusta, consulta mèdica, botiga, construcció... 250€
Sala moviment:
Material de psicomotricitat grossa 150€
Sala de contes:
Contes i titelles 100€
Sala de llum i color:
Taules de llum, materials per les taules de llum, rajoles sensorials, pantalla i projector
400€
Espai d'art.
Pissarra, guixos, paper, pintura de dits, disfresses, teatre.. 100€
PRESSUPOST TOTAL 1000€
Calendari:
Fins al 30 de maig Adecuació de l'espai i compra del material.
Difusió del projecte.
30 de juny Inauguració.

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS En/na Julia Alsinet Caballeria amb
DNI.......47169789D..................... en nom del col·lectiu, entitat o empresa .Fustetes i Macarrons.
amb CIF, G67178632. manifesta: Que en aquest col·lectiu o entitat es respecten i es fomenten de
forma clara i inequívoca, tant en les seves pràctiques externes com internes, els drets civils, polítics,
socials i laborals de totes les persones que hi participen, en treballen o hi col·laboren. I perquè així
consti ho signa:
Sabadell a .31 de març 2018.

ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ATORGAT PER LA FUNDACIÓ COOP57 AMB FINANÇAMENT SUBVENCIONAT PEL RETORN SOCIAL DE LA CRIDA PER SABADELL Julia
alsinet Caballeria, amb DNI 47169789D.. i domicili a.........., accepta el finançament a
fons
perdut*
de
1000
€
pel
Projecte
Infants
Xic
de
món............................................. Aquesta quantitat s’ingressarà En un sol cop pels
ajuts inferiors a 1.000€ en el moment de la concessió (dins un termini de dos mesos
posteriors a la resolució) En dos cops pels ajuts d’entre 1.001€ i 2.000€: la meitat en
el moment de la concessió de l’ajut i l’altra meitat un cop es presenti i s’avaluï la justificació al compte corrent ES.. - .... - .... - .. - .......... de titularitat i indicat
per ........................ (nom de l’organització). Mitjançant aquesta acceptació, es com-

promet a: 1. Destinar la quantitat rebuda exclusivament a costejar les despeses especificades en l’esmentat projecte. 2. Acceptar que algun membre de la Comissió realitzi
una avaluació al llarg del desenvolupament del projecte. 3. Presentar una memòria final del projecte (memòria d’activitats i memòria econòmica) i presentar-la a la Fundació Coop57 i al Retorn Social de la Crida per Sabadell en el període d’entre 1 i 3 mesos
posteriors a la finalització del projecte, excepte en els casos en què finalitzi el 28 de
febrer de 2017, on la data màxima serà el 31 de març de 2017
* Si les persones, empreses, entitats o col•lectius no presenten els documents justificatius o no duen a terme el projecte en les condicions que es van establir, la Comissió
estudiarà si cal que retornin els diners o, en el cas dels ajuts de més de 1.000€, de no
fer el segon pagament i fins i tot prendre mesures legals. Julia alsinet
Caballeria................... (Nom i Cognom) Signatura Sabadell, a 31de .......... de 2018

