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Entitat 
Nom: BIDA (associació de dones per la igualtat de génere i el benestar) 

Adreça: C/ Berenguer IV, 34 2n pis 

CP: 43500 Població: Tortosa Comarca: Baix Ebre 

Telèfon/s: 977 51 00 85 Correu-e: bida_to@hotmail.com 

Web: http://      

Observacions:       

 

Activitat 
Títol: JUGA AMB BIDA 

Responsable: CARME LLOPIS 

Àmbit:  Artesanal  Formació  Social 
 Artística  Mediambiental  Lleure 
 Espectacles  Musical  Esplai 
 Esportiva  Salut   
 Altres:        

Format:  Taller  
 Curs  
 Conferència  
 Xerrada  
 Altres:        

Objectius: 1. Establir relacions equilibrades, solidàries i constructives amb les persones en 
situacions socials conegudes 
2. Conèixer la importància dels valors bàsics que regeixen la Vida i la convivència 
humana i actuar d’acord amb ells 
3. Ensenyar als nens/es a desenvolupar conductes i habilitats, que els permeti viure 
lliures de la Violencia i amb respecte dels Valors Humans 
4. Conèixer la realitat social que els envolta. Una realitat diferent i al mateix moment 
igual, reforçant la capacitat d’empatia, de saber posar-se al lloc de l’altre 
5.       
6.       

Descripció: JUGA AMB VIDA, té com a finalitat promoure el desenvolupament integral de les 
persones i facilitar la construcció d’una societat més justa i més igualitària. 
Les nostres activitats ofereixen un espai on els i les alumnes poden gaudir de: 
dinàmiques, jocs, activitats, tallers de relaxació, manualitats… programades per 
l’Associació. Tot això va adreçat a nens i nenes de 5è i 6è de primària. Ens basem en 
treballar, aprendre i comprendre els valors bàsics de la vida, com ara: el respecte 
mutu, la pau, la tolerància, l’acceptació de les diferències, la col·laboració, el 
voluntariat, la crítica constructiva… 
D’aquesta manera enfortim les relacions socials que s’estableixen a l’escola. Millorant la 
comunicació i els lligams establerts entre l’alumnat. Sobretot, que tots/-es cadascun/-
na es descobreixi a si mateix, als altres i amb els altres. 

Destinataris: alumnat de cicle superior 

Durada: Cada taller és d'una sessió de 2 hores 

Preu:  40 €/sessió 
 Gratuït  
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Observacions: Les nostres activitats les realitzem al llarg de tot el curs 

 


