
  
 

 

 

 “Ubuntu, sóc perquè som” 

Casal d’estiu d’Atzavara-arrels 

 

Què es? 

“Ubuntu” sorgeix de la dita popular africana: «Umuntu, nigumuntu, 

nagumuntu», que significa,  «una persona és una persona a causa dels 

altres». 

L’Ubuntu és l'art de viure junts i juntes en plenitud, en pau i harmonia. 

Una persona amb Ubuntu és oberta i està disponible per als altres, els dona 

suport i acompanyament, perquè sap que tothom forma part d'una gran 

totalitat que és la humanitat. 

 

D’on partim? 

A Atzavara-arrels quan pensem en els nostres infants i la seva educació en 

el lleure ho fem des del concepte Ubuntu.  Això vol dir que totes les nostres 

activitats estan envoltades d’aquesta filosofia que permet mirar-nos, trobar-

nos, riure, xerrar, estimar-nos, conviure en un entorn  d’educació lenta (slow 

education), des de la pedagogia del quotidià, dinàmica i per descobriment.  

 

Objectiu principal: 

 Potenciar un espai inclusiu de lleure enfocat per treballar des d’una 

perspectiva de gènere la creació d’un espai inclusiu de lleure on els 

desitjos individuals de nens i nenes es transformin en sentiments 

grupals a favor dels drets humans per viure i conviure en una societat 

cohesionada i activa. 



  
 

 

 

Com ho farem? 

Per portar a terme aquesta proposta hem dissenyat una sèrie d’activitats a 

partir de diferents personatges públics femenins que han aportat i afavorit 

valors socials, socioeconòmics, culturals i ecològics, positius i transformadors 

per a tota la humanitat, com per exemple: Laia Sanz, Hedy Lamarr, Jella 

Lepman, Marie Curie, Malala Yousafzai, Simone de Beauvoir, Sylvia Rivera, 

Rosa Parks, Greta Thunberg  entre d’altres. 

Veurem el barri i  la ciutat,  recorrent-la, coneixent-la, volent-la i transformant-

la, a través de sortides i excursions per la població i el seu entorn. Visitarem 

espais oberts a la natura i realitzarem activitats a l’aire lliure. Farem activitats 

molt creatives, per a la millora de l’autoestima, carregades de valors positius, 

per a sentir, descobrir, experimentar, aprendre, imaginar, crear, expressar-se, 

relacionar-se i, sobretot, divertir-se! 

Estarem al Casal Cívic de Tortosa, un espai molt viu al barri de Ferreries. 

Tindrem convidats cada setmana com per exemple, els iaios i les iaies del 

programa Sempre Acompanyats de la Creu Roja que vindran a jugar a jocs 

de taula, tallers de pintura, etc. 

 

Horari:  

De dilluns a divendres de 9 a 13h.  

Comencem el 25 de juny fins al 26 de juliol. 

 

 

 

 



  
 

 

 

Activitats que realitzarem al nostre casal: 

 

 Joc lliure i espontani 

 Tallers (Experiències sensorials) 

 Activitats assistides amb animals. 

 Jocs de taula 

 Conta contes 

 Jocs en grup i gimcanes 

 Manualitats 

 Cinema 

 Piscina (Piscina pública ferreries) 

 Tallers de cuina 

 

 

 Anem a comprar (comerç de 

proximitat i km0) 

 Activitats d’aigua  

 Personalitzar la roba (Tallers de 

costura) 

 Jocs amb anglès  

 Excursions 

 Titelles 

 Experiments 

 Teatre i expressió corporal 

 

 

 

 

 

Contacte: 

649 644 874                   

atzavara-arrels@hotmail.com 

www.atzavaratortosa.org 

 

 

 

 

http://www.atzavaratortosa.org/

