
10anys
obrint camins

El Projecte Educatiu de Begues -PEB- neix l’any 2006, impulsat per 
l’Ajuntament de Begues i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

D’aquesta manera el nostre municipi forma part dels més de cinquanta 
Projectes Educatius de Ciutat que hi ha a la província de Barcelona i 
també de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) que 
es va iniciar l’any 1994.

El PEB és el compromís de la ciutadania 
amb l’educació entesa com un procés 
d’aprenentatge que es construeix 
constantment al llarg de la nostra vida. 
Alhora, el PEB és una eina de participació 
ciutadana que ens permet definir el model 
de poble que volem i els valors que 
l’han de sustentar.

El PEB està format bàsicament pel Grup Impulsor 
que és un grup de ciutadans i ciutadanes que es 
troben regularment a títol individual o bé com a 
representants d’entitats i tècnics de l’Ajuntament. El seu objectiu és 
generar propostes per a la millora de la convivència i els valors 
educatius de poble i, a més, preparar iniciatives per tal de copsar les 
necessitats de la ciutadania i canalitzar-les mitjançant actuacions o 
projectes. 

Per assolir-ho desenvolupa cada dos o  tres anys el Fòrum educatiu, 
que és la cita amb la ciutadania per debatre, analitzar i proposar nous 
projectes. Es treballa des de tres eixos bàsics que configuren aquest 
projecte de projectes: 

Entorn. Un entorn que cal mantenir i aprofitar
Entitats. Un poble per compartir: eduquem en la coresponsabilitat
Mobilitat i civisme. Un espai per gaudir de 0 a 100 anys
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La maleta és una eina 
per a treballar amb els 

més petits el folklore 
tradicional beguetà.

maletapedagògica
La 

La Maleta pedagògica és un material educatiu 
per a treballar amb els més petits el folklore 
tradicional beguetà. El contingut de la maleta 
es va elaborar amb la col·laboració del 
Colomar l’any 2009. Es va realitzar un conte 
sobre la Cuca Fera (basat en el poema de 
1934) que va ser repartit a tots els infants de 
parvulari de Begues. I es va muntar la maleta 
amb materials diversos entre els quals hi ha 
les titelles dels personatges del conte per tal 
que els i les mestres puguin representar el 
conte a les aules.  Aquest material es va 
ampliar l’any següent amb el conte dels 
gegants de Begues.

Aquest material es fa servir anualment a la 
llar d’infants i a les escoles per la Festa 
Major d’hivern de Begues. 

Neix arran del I Fòrum.

Els objectius d’aquest projecte són:
Potenciar el coneixement del medi més 
proper a l’infant
Potenciar la cultura popular.
Donar eines pedagògiques als/les 
educadores i mestres dels nostres centres

Joves pel camí Ral neix d’una necessitat d’articular un 
projecte basat en la metodologia aprenentatge servei  
amb la voluntat d’apostar per una educació 
transformadora i cobrir una mancança d’oferta lúdica per 
a adolescents en el període estival.

L’estratègia pedagògica es va basar en l’experimentació, 
el treball cooperatiu, la interdisciplinarietat, la 
recerca-acció, la utilitat d’allò que s’aprèn, la participació 
activa, etc.

Es va treballar en col·laboració estreta amb el Centre 
d’Estudis Beguetans.

El projecte va tenir quatre finalitats:
1. Contribuir a la recuperació del camí Ral i la Ruta 

dels castells.
2. Fomentar l’empoderament dels joves de Begues.
3. Omplir el buit d’activitats d’estiu per a joves.
4. Contribuir a recuperar elements patrimonials

del municipi de Begues (murs de pedra seca i 
cabanes de pastor, desbrossada de camins, etc).

Se’n van fer quatre edicions 2009, 2010, 2011 i 2012. 
L’experiència va ser molt positiva.
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El Consell d’infants de Begues és un espai
on els infants poden desenvolupar el dret 
d’expressar les seves opinions en els afers que 
els afecten i poden exercir el dret a ser escoltats.
Fan propostes que poden esdevenir actuacions 
que el govern municipal transformi en projectes 
municipals.
Neix arran del II Fòrum. Comença a caminar el 
curs 2012-13.
Hi participen noies i nois  entre 10 i 12 anys.
Els objectius d’aquest projecte són:

Participar de forma directa
en l’elaboració de propostes.
Millorar la vida de tots nosaltres.
Establir mecanismes de debat entre nois i 
noies.

Les seves propostes s’han concretat en les 
següents actuacions:

Camins escolars segurs
Obertura del pati de l’escola
Arranjament del  pàrquing de la zona 
esportiva i fonts d’aigua públiques
Cinema familiar

Aquest any  es vol fer una actuació al pas 
subterrani de Mas Ferrer per dignificar l’espai i 
el projecte cooperatiu amb el  consell infants 
del poble de El Sauce de Nicaragua, que s’ha 
creat recentment arran de la visita de la brigada 
de Nicaragua de l’ONG Solidaritat sense mons a 
aquest municipi d’Amèrica Central.

Neix del II Fòrum (2010)

Comença a caminar durant el curs 2011-2012.

Objectiu: Fomentar l’ intercanvi de coneixements, 
experiències i habilitats afavorint la relació entre les 
persones i la solidaritat. Afavoreix el compromís, de 
coresponsabilitat, el respecte, la cohesió, etc.

Cada curs es plantegen nous tallers i se’n consoliden 
d’altres. Aquí teniu alguns exemples:

Idiomes ( francès, anglès, alemany, català)
Manualitats ( decopage, dibuix, mandales, llanes, 
costura, pachwork, cuina)
Taller memòria
Reeducació  visual
Flors de Bach
Ofimàtica
Caminades
Ioga
Meditació
La moneda social de Begues: la cuca

Sortides:
Font de poemes
Bufanda de la iaia
Mercat d’Intercanvi
La Xarxa surt al carrer.

Si vols participar de la Xarxa d’Intercanvi
pots adreçar-te a xarxadebegues@gmail.com

A facebook: xarxa intercanvi Begues
A twitter: @XICBEGUES
Pàgina web: http://xarxabegues.wix.com/laxarxa
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Presentació del projecte a la ciutadania (2006)

Constitució del Grup Impulsor (2007)

Abril Solidari (2008)

I Fòrum (2008)

Mostra d’entitats (des del 2008)

La maleta pedagògica i
el conte de la Cuca Fera (2009)

Participació en l’estudi del carril bici

Imatges PEB. Tallers de 0 a 100 anys.

Projecte d’aprenentatge i servei:
Joves pel camí ral, casals d’estiu per a adolescents.

II Fòrum (2010)

Itineraris de natura

Espai de debat educatiu (2010)

Xarxa d’ Intercanvi de Coneixements, des del 2012.

Consell d’Infància (2012)

III Fòrum (2013)

Reglament d’ús dels horts urbans

Fomentar el consum responsable

Projecte Ocupa’t

Accions
desenvolupades
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