
Investigar sobre les pràctiques actuals
Explorar les necessitats dels i les estudiants i la comunitat escolar (èmfasi
en gènere, diversitat cultural i grups minoritaris; i discriminació, bullying i
qualsevol forma de violència)
Crear i avaluar una metodologia innovadora basada en el Treball de
Processos i el Teatre de les Oprimides on la transició sꞌentén com una
oportunitat i la diversitat com un avantatge.
Implementar tallers i activitats a les escoles per provar, avaluar i difondre la
metodologia i els recursos.
Crear un Kit dꞋEines per a assegurar la difusió, ús i multiplicació i impactes
del projecte així com la sostenibilitat a través de materials pedagògics
replicables i fàcils dꞌutilitzar.

En relació a aquesta transició:

FOMENTANT LA DIVERSITAT EN LA
TRANSICIÓ DE LꞋESCOLA PRIMÀRIA A LA
SECUNDÀRIA PER PREVENIR
LꞋABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR

Professorat, tutors/es i
orientadors/es de l'últim
any de lꞌescola primària i
el primer de la secundària

Estudiants i famílies
de l'últim any de
lꞌescola primària i el
primer de la
secundària

Autoritats educatives
locals, responsables i
actors polítics relacionats
amb lꞌeducació i la
prevenció de lꞋAEP

Lꞌobjectiu principal de DREAMS és prevenir lꞋAEP a través del suport a
estudiants, professorat, famílies i comunitat escolar, per assegurar una bona
transició entre lꞌescola primària i secundària, incloent totes les formes de
diversitat.

"Dreams Fomentant la diversitat en la transició de lꞌescola primària a la secundària
per prevenir lꞌabandonament escolar prematur” 
és un partenariat estratègic de 24 mesos format per 3 escoles i 2 organitzacions
sense ànim de lucre que treballen juntes per abordar l'abandonament escolar
prematur (AEP), particularment en contextos amb una forta presència de
diversitat cultural. El projecte sꞌestà implementant a Espanya, Itàlia i Portugal,
tot i que esperem que l'ús dels materials desenvolupats es pugui estendre a més
escoles a tot el territori europeu.

so
br

e
fi

Treball de Processos
Facilita la transformació i
creixement dꞌindividus i grups,
basat en una profunda comprensió
de la diversitat.m
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es Teatre Fòrum
Basat en el Teatre de les Oprimides.
Posada en escena de conflictes.
Lꞌaudiència pot proposar alternatives i
provar-les a lꞌescenari.
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La transició de lꞌeducació primària a la secundària per evitar lꞋAEP des dꞌuna
perspectiva de diversitat. Informe de bones pràctiques

Creant Ponts: Facilitació de les Transicions de Primària a Secundària basades en la
diversitat per prevenir lꞋAEP. Guia per a Professorat i Orientadors/es

Treballant les transicions des de casa: Recursos per a que les Famílies facilitin 
les Transicions basades en la diversitat de lꞌescola Primària a la Secundària per
prevenir el AEP. Guia per a famílies

El Kit dꞋEines per a una Bona Transició. Eines de cerca web amb recursos del projecte,
fàcil dꞌusar i segmentat per perfils.
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Contacta'ns!

@dreamsprojecteu
dreamsproject.eu 

El suport de la Comissió Europea per a la producció dꞌaquesta publicació no constitueix una aprovació del contingut, el qual reflexa
únicament les opinions dels autors, i la comissió no es fa responsable de l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en aquesta.
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