
 

Restaurem 

l’entorn 
 



Garraf Coopera 

 
- Qui som 

- Àmbits d’actuació: 

- Cooperació internacional 

- Cooperació local – medi ambient 

- Vilanova i la Geltrú  

- Sant Pere de Ribes 

- La Carrerada 

- Àrea de formació i sensibilització: 

 -  Passejades 

 - Treball en l’espai en custòdia 

 - Col·laboració treballs síntesi 

 - APS 
 

TURÓ DEL SÈU 

JUSTA TRAMA 



Projecte a Sant Pere de Ribes 2018-19 
 

• Programa Educació per a la Pau 

• Organitza l’Ajuntament 

• Més enllà de l’APS de medi ambient 

• Tots els instituts hi dediquen 20h. 

• Col·laboració amb entitats 

 

 

• Institut Montgrós 2018 

• Garraf Coopera + Reacciona + Bombers + 
Gàmbia 



Objectius: 

- Consciència del treball voluntari en ONG del seu 

entorn 

- Realització d’un servei a la comunitat 
 

Finalitat: 

-   Netejar i plantar la zona al voltant de l’institut  

- Conèixer diferents tipus de plantes 

- Assumir les diferents tasques en un projecte de 

filmació 

- Elaborar un guió i filmar les activitats 

- Difondre 
 



Aspectes organitzatius: 
 

- Preparació amb Ajuntament i entitats 

- Coordinació i preparació amb l’institut 

 

- Sessió introductòria: Presentació, recerca 

d’informació, decidir què volen fer, diferents tipus de 

tasques, materials necessaris 

 

- 10h. dedicades al programa “Educació per a la Pau” 

- 10h. dedicades de treball de camp 

 

- Inclusió del projecte a la pàgina web. 

- Premi “Aprendizaje y Servicio de la Red Española” i 

finalista “Princesa de Girona” 
 



Treball de camp: 

 

• Grup que planta 

• Grup que filma 

Neteja entorn 



Preparar el sòl 

Plantar  

Filmar i gravar 



Cada projecte d’APS és diferent 

Paràmetres que ens ajuden a “aprendre a fer Aps” 

 
• Els projectes comencen molt abans de moure una 

pedra. Preparació prèvia professors – entitat  

• La col·laboració entre entitats, fa el treball més 

complex, però més gratificant. 

• Hi ha moltes situacions a l’entorn proper que es poden 

transformar en un projecte d’Aps 

• Capacitat de gestionar un projecte (sobretot quan els 

nois i noies estan acostumats a treballar per projectes) 

• Intervenció real i efectiva a la comunitat. 

• Continuïtat en els APS centre-entitat  



MOLTES GRÀCIES 


