APORTACIÓ AL TREBALL.
Tal hi com veure aquest treball final de grau ha estat realitzat per dues estudiants. Les dues
estudiants som la Cristina Espelt i la Judit Salces. Tal hi com se’ns demana a continuació
explicarem una mica com hem anat treballant al llarg de la realització d’aquest treball.
Aquest treball final de grau per nosaltres ha tingut dues parts. Primerament trobaríem
aquella part on vàrem fer un treball més de camp observant la dinàmica de les dues escoles
i participant com a voluntàries en el projecte Enxaneta. En aquesta primera part vam estar
treballant de manera separada tot i que anàvem quedant per fer l’intercanvi de l’experiència
i comentar entre les dues el que estava passant i què vèiem en les dinàmiques de les
famílies. Així doncs diem que vam fer el procés de manera separada pel següent motiu.
La Cristina Espelt va estar fent tot el treball de camp a l’escola Mare de Déu del Sol del Pont
a Roda de Ter i la Judit Salces ha estat fent tot el treball de camp a l’escola de la Sínia a
Vic. Tot i que estàvem separades, tal hi com hem esmentat vam estar coordinant-nos i anar
comentant el que vèiem.
Seguidament la segona part que hem realitzat ha estat totalment de manera conjunta i les
dues participant en tot el procés. Aquesta segona part ha estat aquella de dissenyar tot el
que volíem fer com a treball final de grau, en aquest cas, un projecte d’acció socioeducativa
amb famílies; aplicar-lo en els dos centres educatius i també fent una avaluació/valoració
d’aquest. Així doncs tota aquesta segona part hem estat les dues treballant de manera
conjunta. Això vol dir que les dues hem dissenyat el projecte amb les seves activitats als
dos centres, les dues hem estat vivint l’experiència de realitzar el projecte tant a l’escola
Mare de Déu del Sol del Pont com a l’escola la Sínia, i les dues hem estat avaluant i valorant
el projecte.
Així doncs les dues hem aportat la mateixa quantitat al treball. Hem estat treballant de
manera conjunta i coordinada i vivint l’experiència de dissenyar, aplicar i avaluar un projecte
socioeducatiu a dues escoles.

