VALORAR I CELEBRAR L’EXPERIÈNCIA

REVISEM EL QUÈ HEM FET

Independentment dels resultats tot projecte haurà comportat implicació, esforç, compromís personal i grupal i un munt d’aprenentatges. Massa sovint passem per alt fer un bon tancament del
projecte desaprofitant tot el valor educatiu que té aquest moment tant a nivell d’integració dels
aprenentatges com de reforç en l’autoestima dels participants.

 Propiciem espais on hi participi tothom:
infants, esplai, entitat col·laboradora. Les
diferents mirades aportaran elements
d’anàlisi que enriquiran la reflexió.
 Siguem conscients de tot el que hem
après: del servei, d’un mateix, de la relació grupal, de la col·laboració amb l’entitat, de l’experiència en el seu conjunt....


Identifiquem els factors d’èxit o de
fracàs: implicació personal i grupal, aspectes organitzatius i de planificació...

 Dissenyem activitats de caire artístic que
afavoreixin l’expressió de sentiments i
emocions.
 Aprofitem jocs i dinàmiques de tancament.
 Recuperem moments significatius del procés a partir d’imatges per fer l’avaluació.
 Decidim si aquest espai de tancament el
fem a l’esplai o a l’entitat que ens ha acollit. Si el fem a l’entitat probablement la
predisposició dels infants serà més bona.

 Mesurem l’impacte que ha tingut el
servei realitzat.

CELEBREM L’EXPERIÈNCIA



Mirem d’extreure conclusions cara a la
continuïtat o no del projecte.



Donem visibilitat a la feina feta.



Gratifiquem l’esforç i reconeguem el
treball.



Incrementem el grau de satisfacció i
l’autoestima en els nois i noies.



Consolidem la relació amb l’entitat
col·laboradora.



Generem interès per continuar impulsant
aquest o d’altres projectes.



Als més petits se’ls pot lliurar una
“medalla” en reconeixement al seu esforç
i treball.



Organitzem un berenar on convidem als
infants, a l’entitat col·laboradora, a les
famílies, i muntem una petita exposició
de tot el treball.



Si en el projecte hi han participat altres
esplais, valorem fer una cloenda
col·lectiva.



Fem un pas més i organitzem un acte més
institucional, convidant a les autoritats del
municipi.

Amb el suport de:

