
     UEC L’AFRAU 

• QUÈ ÉS LA UEC ? 
 

• QUI SOM ? 

10 anys !!! 



EL DIA A DIA: 

 

 - Serveis, aules, projectes individuals, 

projectes de grup, menjador, tutories, 

escolarització compartida...  

 - Educació física, informàtica... 

 - Sortides i visites: formació i orientació 

laboral, salut i escola, educació 

afectivosexual, mossos...  



 

                  ACTIVITATS                  
D’APRENENTATGE - SERVEI 
 

             -  Aprenentatge significatiu  
 -  Afavoreix l’intercanvi generacional  

    -  Afavoreix l’autoestima 

  -  Participació en la comunitat educativa   
 

 

COL·LABORACIONS 
 

 

             - Ajuntament, Consell Comarcal.  
 - Serveis educatius, escoles,       
associacions, entitats... 



• JOCS DEL MÓN (2004-2012) 

RECERCA, CONSTRUCCIÓ, 
MEMÒRIA, FITXES, EXPOSICIÓ. 



-REBELS XINESOS- 
UEC DEL SOLSONÈS 

 

D’origen xinès, el seu nom original és: “shap luk kon tseung kwan”. 

 

 Què cal, per jugar-hi? 

 El tauler, similar al de l’alquerc, està format per una cuadrícula de 4x4 amb les 
diagonals principals marcades. A sobre té un triangle que s’anomena santuari. 

16 fitxes fosques que representen els rebels i una  clara, el general. 

 

 Com s’hi juga? 

 els dos jugadors ténen objectius diferents: els rebels guanyen si capturen al 
general o el fan retrocedir fins al santuari. El general guanya si aconsegueix 
capturar tots els rebels.  

Totes les peces es poden mourehoritzontalment, verticalment o seguint les 
diagonals marcades, d’una intersecció a una altra de contigua. L’accés al 
santuari només està permès al general. 

La captura es realitza quan s’aconsegueix alinear tres peces (horitzontal, 
vertical o diagonal). Si el general es col·loca entre dues fitxes negres, 
aquestes es retiren del tauler. Al contrari, Si són els rebels els que 
aconsegueixen situar al general entre dues fitxes negres, guanyen. També 
guanyen si el general es refugia  al santuari i no en pot sortir.  

 





CASALS, LLARS D’AVIS, RESIDÈNCIA... 

FIRA DE SANT ISIDRE 



• ESCOLA DEL VINYET (2010-11) Jocs del món 

 



• ESCOLA DEL VINYET (2011-12)  Hort 

 





• DIA DE L’ARBRE 

  (2010-11/2011-12) 



• PAPER RECICLAT A ARDÈVOL (2011-12) 





• SANT JORDI (2010-11) 



• BRICOLATGE AMB DONES GRANS (2009-12) 





• EQUINOTERÀPIA 



• MARE DE LA FONT 



• REALITAT AUGMENTADA 

http://mobilmaquinadeltemps.blogspot.com 

CASTELLVELL 

VÍDEO 3 D 

CIUTADELLA DE CALAFELL 

RECONSTRUCCIONS 

http://mobilmaquinadeltemps.blogspot.com/

