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)Neix a Barcelona l’1 de juny de 1944. Mor

a Celrà l’11 de juliol de 1987.

Treballa en la renovació pedagògica de
l’escoltisme a Catalunya.

Membre de l’equip directiu del servei de
Colònies de Vacances i responsable de
l’Escola de l’Esplai.

Cursa cinc anys d’estudis empresarials a
l’Escola Superior d’Administració d’Empre-
ses de Barcelona.

Publica fitxes tècniques de l’escoltisme, Dos-
siers d’organització i planificació de colò-
nies de vacances, editat pel Servei de Co-
lònies de Vacances, i, a l’editorial Hogar
del Libro, Club d’Esplai per a infants i ado-
lescents; Natura, volums I, II i III; Muntatges
audiovisuals; La fotografia, mitjà d’expres-
sió, i Olimpíades i jocs esportius.

Mestre a l’Escola Costa i Llobera de Barce-
lona. S’especialitza en les tècniques socio-
mètriques i en la intervenció psicosociològi-
ca prop dels grups-classe.

Participa en quasi totes les escoles d’estiu
de Barcelona, i també en les més impor-
tants dels Països Catalans. Llicenciat en
Pedagogia per la Universitat de Barcelona.

Premi Antoni Balmanya de pedagogia,
l’any 1971, amb l’obra L’autogestió a l’es-
cola, publicat per l’editorial Nova Terra.

Professor a l’Escola Universitària de Forma-
ció del Professorat de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, on fa psicopedagogia a
tercer curs. El material d’aquestes classes el
treballa amb Pere Darder i es publica pòs-
tumament. Al Departament d’Especialitat
dirigeix i coordina pràctiques d’especiali-
tat, i treballa en l’arrelament de l’educació
en el medi natural, cultural i institucional on
creixen les persones.

Col·labora a l’Àrea de Joventut de l’Ajunta-
ment de Barcelona; primer director de
l’Institut Municipal d’Animació i Esplai.

Cap d’Educació i Joventut de l’Ajuntament
de Girona. A més dels recursos educatius
per a les escoles, hi realitza una varietat de
funcions de disseny i estructuració de pro-
jectes i serveis, entre els quals cal destacar
l’Aula de la Natura i el Taller d’Història.

Director de l’Escola d’Educadors en el
Lleure Infantil i Juvenil de l’Ajuntament de
Girona.

Premi Artur Martorell amb El lleure com a
projecte, any 1985, convocat per la Direc-
ció General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya, aquell any en primera con-
vocatòria coincidint amb l’Any Internacio-
nal de la Joventut; publicat per la Direcció
de Joventut.
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“EL REPTE DE VIURE I TREBALLAR JUNTS”
i “CHAVORRILLOS D’AVUI EN DIA” són
els dos projectes seleccionats l’any 2003

per la Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch.
Es tracta de dos projectes clarament diferenciats i que,
alhora, plantegen, tots dos, el desenvolupament d’ini-
ciatives en matèria d’educació cívica i drets socials, dins
l’àmbit de la ciutat de Girona.

“EL REPTE DE VIURE I TREBALLAR JUNTS”, presen-
tat pel Centre Infantil i Juvenil Parroquial de Santa
Eugènia, posa l’èmfasi en la participació, que defineix
com “un valor, un referent moral i ètic per construir
qualsevol realitat humana”. Presenta la realització d’un
programa d’educació per a la participació, el qual, per
la seva transversalitat i multiplicitat d’accions, repercu-
teix de forma global en una millora de la qualitat edu-
cativa en les diferents activitats que es porten a terme.

Aquest programa incideix molt positivament en la par-
ticipació dels pares i mares en les dinàmiques familiars
i afavoreix la seva capacitat de participació i diàleg;
representa un repte per a les educadores i educadors
pel que fa a les seves actituds i actuacions, ja que edu-
car els infants i joves en els valors de la participació i
en la potenciació de l’acollida ajudarà sens dubte a
millorar la convivència als barris, alhora que farà més
fàcil el camí perquè en el futur es converteixin en per-
sones actives i compromeses amb el seu entorn social.

“CHAVORRILLOS D’AVUI EN DIA.Vides diferents? O
simplement, tots busquen el mateix!” és el projecte
presentat per l’Associació per a l’Atenció de Serveis i
Solidaritat. En el disseny hi han participat tant les edu-
cadores com els i les joves del barri de Font de la
Pólvora, membres de l’espai juvenil Joves.com.

El projecte que s’ha portat a terme consisteix en la
realització d’un documental amb el qual es vol acostar
els joves d’un barri guetitzat a la realitat dels altres
barris de la ciutat de Girona i, a la inversa, que els joves
de Girona coneguin els nois i les noies de Font de la
Pólvora. Per aquest motiu, la segona fase del projecte
consistirà en la difusió del documental per diferents
àmbits i, en especial, pels instituts d’educació secundà-
ria de la ciutat.

Es tracta, en definitiva, que uns i altres,“paios i gitanos”,
puguem ser més conscients de l’existència d’altres rea-
litats. L’objectiu final del documental és facilitar que els
joves s’adonin que, tinguin la cultura que tinguin, pel
simple fet de ser adolescents, en el fons, són molt sem-
blants i que, per tant, comparteixen inquietuds, neces-
sitats i il·lusions comunes. Amb el projecte també es
vol aconseguir que aquestes relacions serveixin per
enfortir l’autoestima, desenvolupar l’autocrítica, aban-
donar els prejudicis i esborrar els estereotips que
acompanyen el Poble Gitano.

Els dos projectes guanyadors integren pluralitat parti-
cipativa –joves, professionals, famílies, entitats–, com-
promís per millorar la convivència ciutadana, defensa
de la igualtat d’oportunitats i capacitat innovadora,
aspectes tots ells especialment valorats en les bases de
la Beca Joaquim Franch.

Amèlia Barbero Rivera
Presidenta de la Comissió 

de Relacions Educació-Ciutat
del Consell Escolar Municipal-Consell 

Municipal d’Educació de Girona

Presentació
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1. Candidatures
La beca es convoca cada dos anys i s’adreça als
col·lectius següents:

A. Centres d’ensenyament no universitaris, públics i
privats, de la ciutat de Girona: mestres i profes-
sors, alumnes i pares d’alumnes.
• Els projectes es poden presentar per equips

de treball d’un centre o de diversos centres
conjuntament.

• Poden referir-se a accions que s’emprenguin
en cicles complets de cursos.

La presentació de la proposta l’efectuarà el
Consell Escolar del centre o centres implicats.

B. Entitats o associacions de caire educatiu de la
ciutat de Girona que estiguin legalment constituï-
des com a associacions sense afany de lucre.

• Els projectes poden ser presentats en can-
didatura individual per una entitat i col·lec-
tivament, si és un moviment o equip de
diverses entitats o amb un centre educatiu.

• Poden referir-se a accions que es duguin a
terme en una activitat intensiva i extraor-
dinària de l’entitat.

La presentació de la proposta l’efectuarà la Junta
Rectora de l’entitat o els moviments implicats.

C. Col·lectius o grups, especialment de joves, que
generin propostes o projectes innovadors de la
pràctica educativa i la vida social a la ciutat.

• Poden presentar-se projectes en candidatu-
ra individual o en grups que es constitueixin
a l’efecte en forma d’organització o amb el
suport-adscripció d’una institució social de
la ciutat de Girona.

Cal que es constitueixi com a grup de treball i es
formalitzi la constitució en una acta, segons el
model 1 de l’annex, que es compti amb el suport
d’una institució educativa o cívica de la ciutat i es
registri en el Registre General d’Entitats de
l’Ajuntament.

• Poden orientar-se a noves perspectives
sobre els drets socials i la seva educació i,
sobretot, a projectes amb una gran dosi de
dinamisme i compromís per actuar en els
camps de la vida ciutadana, amb el compro-
mís dels joves en l’assumpció de responsa-

bilitats i protagonisme per aconseguir més
civisme i solidaritat a la ciutat.

2. Orientació
La beca Joaquim Franch per a projectes en matèria d’e-
ducació cívica aspira a promoure i ajudar a fer. En
aquest sentit, convoca projectes que aportin alguna
cosa positiva a favor de la convivència ciutadana.

Els projectes podran referir-se:
• a temes d’actituds (la incorporació a l’esco-

la o entitat d’un tipus de valor humà que
impregni les actituds; el tractament dels
valors en els aspectes metodològic, científic
i humà, etc.);

• a temes de continguts (les ciències naturals,
ciències de la vida; l’educació democràtica; la
cooperació i les fórmules cooperatives; l’e-
xercici de la solidaritat ciutadana, etc.);

• a temes d’innovació educativa.

Seran especialment considerades amb relació als pro-
jectes candidats:

• la pluralitat participativa (mestres i profes-
sors, alumnes, pares d’alumnes, membres
d’una entitat, col·laboració entitats-centres
educatius, etc.);

• l’adequació al Projecte educatiu de centre;
• la incorporació a la programació o a l’ideari

i als objectius de l’entitat;
• la capacitat innovadora.

3. Dotació de la beca
La beca tindrà una doble dotació:

D’una banda, la dotació econòmica de sis mil euros
que es distribuirà en funció del pressupost de cada
projecte i del nombre de projectes becats. El pagament
s’efectuarà en dos terminis: el 50% en el moment de la
selecció i la resta d’acord amb les necessitats del pro-
jecte a proposta de la Comissió de Relacions
Educació-Ciutat.

De l’altra, la publicació del projecte o projectes becats,
que contindrà tant el projecte presentat com el desen-
volupament i les conclusions.

4.Termini i forma de lliurament dels projectes
El termini de lliurament dels projectes serà el 31 de
maig de 2004.

Els col·lectius que ho desitgin podran adreçar-se a la
Secretaria Tècnica del CEM per sol·licitar assessora-

Bases de la Convocatória 2003
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ment i orientació durant el primer trimestre del curs
2003-2004.

Els projectes es poden enviar per correu certificat o es
poden lliurar directament al Registre General
d’Entrada de l’Ajuntament de Girona, a l’atenció del: Sr.
President de la Comissió Relacions Educació-Ciutat
del Consell Escolar Municipal. Ajuntament de Girona,
plaça del Vi, 1. 17004 Girona.

La presentació de candidatura inclou l’acceptació de
l’autor o autors del projecte de la seva incorporació al
Fons de Projectes, i el compromís de desenvolupar-lo
i acceptar la tutoria, tal com es plantegi en cas que
resulti becat.

5. Forma de selecció
La Comissió Relacions Educació-Ciutat del CEM i les
persones que aquesta proposi formaran la Comissió
Avaluadora dels projectes candidats.
Cap membre que hagi pres part en l’assessoria dels
projectes podrà ser designat com a membre de la
Comissió Avaluadora.
L’avaluació es farà amb criteris no competitius.
La beca es podrà adjudicar a un o a diversos projectes.

6. Resolució
El Consell Escolar Municipal, a proposta de la
Comissió Avaluadora, resoldrà el projecte o els pro-
jectes becats en la primera sessió plenària que celebri,
posterior al termini de presentació. La Comissió
Avaluadora inclourà en la seva proposta la designació
de les persones de la Comissió que podran exercir una
tutoria en el desenvolupament del o dels projectes
becats.

Tots els projectes presentats s’incorporaran al Fons de
Projectes en Matèria d’Educació Cívica del Consell
Escolar Municipal-Consell Municipal d’Educació de
Girona.

7.Termini i forma d’execució del projecte
El termini per a la finalització del projecte no excedirà
el 30 de juny de 2005, data límit per a la presentació
de la memòria del treball realitzat, així com de la justi-
ficació de les despeses.

Qualsevol consulta que es vulgui efectuar amb relació
a aquesta convocatòria i a les seves bases es pot fer a
la Secretaria del Consell Escolar Municipal-Consell
Municipal d’Educació de Girona.

Beca Joaquim Franch 2003
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Beca Joaquim Franch. Convocatòria 2003

En aquesta nova edició de la Beca Joaquim Franch
de 2003 no tan sols s’ha mantingut el nivell de
qualitat respecte a la convocatòria anterior, sinó

que també ha augmentat el nombre de participants. En
total s’han presentat vuit projectes. Són els següents:

1. Chavorrillos d’avui en dia
Associació per a l’Atenció de Serveis i Solidaritat
– AASS

2. Zonadona.info
Àgora (Associació Gironina d’Orientació,
Recursos i Activitats)

3. Eines per viure, compartir i educar la interculturalitat
AMPA del CEIP Montfalgars

4. Projecte educatiu: El nostre barri
Parròquia Nostra Senyora de la Pau-El Timbal 

5. Escola Sana
AMPA del CEIP Joan Bruguera

6. El repte de viure i treballar junts 
Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia

7. Taller de com explicar contes, adreçat a la gent gran
Associació Va de Contes

8. Taller d’educació en valors de la convivència i la no-dis-
criminació amb alumnes
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social –
SERGI

La Comissió Avaluadora, constituïda per Amèlia
Barbero, Roser Batllori, Carme Saurina, Mireia
Almenar, Imma Fuyà i Dolors Casassa, reunida a
Girona el dia 15 de juny de 2004 per resoldre la con-
cessió de la beca, es congratula de l’esforç realitzat per
les vuit entitats que han participat, ja que gràcies a elles
es garanteix la continuïtat de la convocatòria i s’enri-
queixen els seus objectius.

Les candidatures han estat de centres educatius i enti-
tats o associacions presents a la ciutat amb un marcat
caire educatiu.A l’hora de fer la valoració, d’acord amb
les bases de la beca, s’ha prioritzat la idoneïtat de
cadascun dels projectes vers el sentit i orientació de la
convocatòria. Amb aquesta finalitat la Comissió
Avaluadora ha valorat els elements que aportin alguna
cosa positiva a favor de la convivència ciutadana, tre-
ballin actituds i/o continguts i potenciïn temes d’inno-
vació educativa. Especialment es valoren els elements
relacionats amb la pluralitat participativa, l’adequació al
projecte educatiu dels centres o la programació de

l’entitat, la capacitat innovadora, la incorporació a la
programació o a l’ideari i als objectius de l’entitat.

De tots els projectes presentats, la Comissió ha
conclòs que n’hi ha dos que han destacat i als quals es
considera mereixedors de rebre ex aequo la desena
convocatòria de la beca: Chavorrillos d’avui en dia, de
l’Associació per a l’Atenció de Serveis i Solidaritat –
AASS, que presenta un projecte d’actuació al barri de
Vila-roja-Font de la Pólvora, i El repte de viure i treballar
junts, una proposta d’educació per a la participació,
presentada pel Centre Infantil i Juvenil Parroquial de
Santa Eugènia.

Segons els membres de la Comissió, aquests dos pro-
jectes són els que més s’ajusten al sentit de la convo-
catòria. Es valoren especialment pel fet que s’adrecen
a joves que es mouen en un entorn poc favorable i
amb poques facilitats per aconseguir un bon desenvo-
lupament social, personal i professional. Aquests joves
necessiten accions com les que es proposen en els
projectes, que els garanteixin una igualtat d’oportuni-
tats i una certa compensació de les desigualtats.

També es considera que els projectes poden aportar
elements que permetin que les entitats i els joves par-
ticipants madurin i creixin, com també el seu entorn
més immediat.A més a més, amb la seva futura publi-
cació es creu que podran tenir una gran projecció a la
ciutat.

Finalment es debat si la partició de la dotació de la beca
pot minvar la realització dels dos projectes. Per aquest
motiu es revisa detalladament el programa d’accions
que presenten i el pressupost que s’adjunta. Es conclou
que, tant un projecte com l’altre, podran dur-se a terme
amb la meitat de la dotació, malgrat que es reconeix
que caldrà reajustar alguns objectius i accions, sense
per això renunciar-ne a cap part essencial.

El 16 de juny de 2004, la Comissió Permanent, en nom
del Consell Escolar Municipal-Consell Municipal
d’Educació de Girona, ratifica la resolució de la
Comissió Avaluadora presa el dia anterior.

Com cada any, la Comissió de Seguiment ha fet costat
a les entitats que durant el curs 2004-2005 han portat
a terme els projectes, els ha assessorat i, quan ha cal-
gut, han rectificat conjuntament alguns aspectes.També
ha recordat als responsables de recollir i ordenar tot
el material generat, per tal de fer més fàcil i completa
la memòria final. Les tasques de seguiment s’han realit-
zat en tres reunions espaiades durant el curs: la pri-
mera el 16 de desembre de 2004 i les altres dues el 9
de març i el 25 de maig de 2005.
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La Comissió de Seguiment ha estat formada per Joan
Valls, Meritxell Ferrer, Eva Darnés, Amèlia Barbero,
Imma Fuyà i Pere Soler. Dolors Casassa (només a la
primera reunió) i Toni Moisès Lladó s’encarregaren de
les tasques de secretaria. A la primera i última reunió
també hi participaren Jesús, Fefilla i Nene, represen-
tants de JOVES.COM.

A continuació us presentem la versió íntegra dels pro-
jectes becats –El repte de viure i treballar junts i Chavor-
rillos d’avui en dia- i les seves corresponents memòries,
amb el desig de donar-los a conèixer al conjunt de la
ciutadania, perquè siguin recordats i serveixin d’inspi-
ració a noves iniciatives de participació i solidaritat per
assolir una convivència més justa.
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El Centre Infantil i
Juvenil Parroquial
Santa Eugènia

El Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia
és el nom que reben el conjunt d’activitats edu-
catives que la Parròquia organitza per als

nens/nenes i joves del barri, en el camp de l’educació,
el temps lliure i l’educació social.
En aquests moments s’organitza en tres grans sec-
cions:

• Infantil (6-12 anys, primària)
• Adolescents (12-16 anys, secundària)
• Juvenil (17-25 anys)

En cada una d’aquestes seccions s’ofereixen serveis
d’educació durant el temps lliure i serveis d’educació
social.

El Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia és
una entitat de titularitat parroquial que dinamitza acti-
vitats en el camp del lleure des de 1983.

Des de l’any 1981 el bisbat de Girona ha subscrit un
conveni amb la Societat de Sant Francesc de Sales
(congregació salesiana) per a l’animació de la parròquia
de Santa Eugènia. El CIJP Santa Eugènia, tot i ser de
titularitat parroquial, està sota la responsabilitat de la
congregació salesiana, que és qui realitza la contracta-
ció laboral, es responsabilitza del projecte, està direc-
tament implicada en la seva gestió i finança en un per-
centatge molt elevat el cost del servei, que d’altra
manera seria econòmicament inviable per la manca de
recursos i d’ajuda de les institucions públiques.

La tasca educativa en el lleure que realitza el CIJP Santa
Eugènia des de 1983 ha atès la població infantil i juve-
nil dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla
amb ritmes de dos o tres dies per setmana. S’han ofert
tallers (mecanografia i informàtica, més tard), centres
d’interès de lleure (escuderia d’Scalextric), a més de
les activitats de teatre, lleure i reforç escolar general
amb servei de Biblioteca.

A l’estiu ha estat sempre un espai privilegiat d’acció
educativa de l’entitat, que ha anat organitzant diferents
casals d’estiu (els tres darrers dins del pla Ciutat), d’una
forma ininterrompuda, a més de colònies i rutes d’es-
tiu. També anima el Club de Futbol parroquial Santa
Eugènia, que aglutina les categories de benjamins a

infantils i participa en les competicions de les seves
categories.

L’entitat, com a tal, disposa de tres locals cedits pel
Patronat de la Santa Creu al barri de Can Gibert del
Pla, a part de dos locals propis al carrer Puigneulós i al
carrer Campcardós. Dos d’aquests locals estan homo-
logats pel Departament de Benestar Social.

Al llarg d’aquesta història ha estat col·laborant amb les
associacions de veïns dels barris, amb l’EBASP de Santa
Eugènia, les escoles del territori i altres entitats i asso-
ciacions. És present a la Taula Territorial del sector.

El camp de la infància i adolescència amb més dificultats
ha estat sempre present en l’ideari de l’entitat, integrant
en les diverses activitats del lleure destinataris de deri-
vació i d’integració. La secció juvenil de 15-18 anys ha
estat un primer espai per a l’usuari, de tipologia preven-
tiva (fracàs escolar, falta de treball, accés a substàncies
drogodependents vinculats a grups itinerants del barri...).

História del centre

El curs 1995-1996 obre un servei de Centre Obert
tres dies per setmana. Només hi treballa un professio-
nal a jornada parcial. És el moment d’engegar les diver-
ses coordinacions amb els agents socials correspo-
nents per iniciar les derivacions que es puguin atendre.
És en aquest moment quan se sol·licita la seva entrada
al Registre d’Entitats de Serveis Socials de la Direcció
General d’Atenció a la Infància, que s’aconsegueix a
finals del 1996 (núm. de cens E02819).

El curs 1996-1997 es consolida l’equip de professio-
nals amb un total de quatre (tres educadors socials i
una pedagoga social) dedicats a mitja jornada. S’ofereix
un servei de cinc dies per setmana amb horari de tarda
(de 17 a 20 hores). Es consolida l’equip de voluntaris,
que permet l’ampliació dels casos atesos. En aquest
moment s’estrenyen els llaços de col·laboració amb els
serveis socials del barri de Santa Eugènia.
L’esquema de funcionament del servei parteix de la
integració amb la combinació d’una franja horària
adreçada a un col·lectiu ampli d’infants normalitzats
amb d’altres en seguiment i un segon moment especí-
fic per a aquests darrers amb el desenvolupament dels
Projectes Educatius Individuals corresponents (PEI).
En aquest mateix curs s’inicia, en col·laboració amb l’e-
ducador de l’EBASP de Santa Eugènia, un Servei
d’Orientació Laboral, Fem Feina.

El curs 1997-1998 el Centre Obert pren més força
amb la contractació de dos professionals més i amb
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l’endegament d’un Centre Obert per a adolescents,
gràcies a la cessió per part de Caritas Diocesana d’una
pedagoga a temps parcial. El centre per a infants manté
el seu ritme habitual, dedicant aquest curs bona part
dels seus esforços a l’atenció de la població nouvingu-
da d’origen magrebí i senegambià. S’atenen casos d’al-
fabetització directa. En el cas dels adolescents, l’esque-
ma és el mateix que el dels infants, amb dues franges
d’intervenció: la primera, més centrada en la integració
amb població adolescent autòctona, és la que va cos-
tar més. Gran part d’aquests destinataris varen ser
recollits pel programa Fem Feina i ara, després del seu
abandonament de l’institut, estan situats en diferents
recursos laborals.

Durant el curs 1998-1999 s’assoleixen unes noves
plataformes d’intervenció socioeducativa dins l’àmbit
del l’educació social: els centres oberts conveniats amb
l’Ajuntament de Girona, el d’infants al barri de Santa
Eugènia i el d’adolescents per als barris de Santa
Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís. El curs 1998-1999 té
un desenvolupament similar al del 1997-1998. Es con-
soliden els centres oberts: dos de titularitat municipal
i dos propis. L’opció és gestionar-los de manera con-
junta.Això ha possibilitat treballar en tres franges d’e-
dat: 6-8 anys, ubicats a l’antic mercat de Santa Eugènia;
9-11 anys, ubicats al casal D. Bosco, i 12-16 anys, ubi-
cats al parvulari del Dalmau Carles. S’ha arribat a vuit
professionals i més de cent nois i noies als centres.

El curs 1999-2000 es consoliden del tot les línies de
treball iniciades en el curs anterior. En aquest sentit
s’ha de remarcar només algunes línies prioritàries que
s’han dut a terme aquest curs: Treball en xarxa i el pro-
jecte Acollim la diversitat. La resta d’estructures educa-
tives s’ha mantingut i consolidat.

El projecte Acollim la diversitat és una línia de treball
que, de manera transversal, volem desenvolupar dins la
dinàmica del Centre Obert per a infants, adolescents i
joves dels barris de Can Gibert i Santa Eugènia i Sant
Narcís.

Durant el curs 2000-2001 es mantenen els diferents
serveis i la seva estructura organitzativa. S’han conso-
lidat amb fermesa el treball de les línies prioritàries
Acollim la diversitat i el Treball en Xarxa. S’ha iniciat el
document Treball amb famílies, amb un pla de treball
establert a mitjà o llarg termini. El pla de formació
queda pendent de la seva formulació definitiva. L’altra
línia de treball és la del Grup com a eina educativa, que
s’intenta dur a terme fonamentalment a través de l’a-
plicació del Programa d’educació en competències
socials. El Servei d’Orientació Jurídica es té com el
referent a utilitzar.

El curs 2001-2002 es manté l’estructura i dinàmica
de l’entitat. S’elabora un pla de formació a nivell de
tota l’entitat, es realitza el document sobre el Treball
amb famílies i es planteja el repte de consolidar l’espai
del Centre Juvenil, amb la inclusió d’una educadora
social encarregada de dinamitzar-lo i la renovació del
conveni.Amb aquesta nova incorporació l’equip passa
a ser de nou professionals.

El darrer curs 2002-2003 el CIJP ha viscut la con-
solidació de tots els seus programes i dinàmiques.
Potser val la pena assenyalar dues realitats que han
crescut qualitativament. D’una banda, el Centre Juvenil
ha tingut un gruix educatiu superior al d’altres anys.
D’altra banda, hem començat un curs adreçat a pares i
mares de destinataris dels diferents serveis com una
de les concrecions més clares del projecte Treball amb
famílies. La reflexió sobre la resiliència i l’aplicació del
nou concepte de suport educatiu, juntament amb la
revisió a fons d’alguns dels instruments educatius que
utilitzem, han comportat una millora tècnica important
de l’entitat.

El CIJP Santa Eugènia és avui una entitat que treballa en
el camp de l’educació social, però estretament arrela-
da en el barri on va néixer, amb un plantejament no
d’empresa de serveis, sinó d’entitat capaç d’aglutinar
voluntariat i col·laboracions indirectes i amb un camí
de lenta maduració i consolidació que segueix fins al
moment actual.

Destinataris

Totes les activitats i serveis que ofereix el CIJP tenen
una finalitat clarament educativa i preventiva.Amb tot,
el Centre Obert ho especifica més en el sentit d’inten-
tar donar respostes més concretes als infants i joves
que per les seves circumstàncies personals, familiars o
socials poden estar en situació de més risc. És a dir,
aquells que necessiten unes atencions educatives espe-
cials, sigui de forma temporal o més permanent i sem-
pre que sigui possible en una dinàmica de medi obert.

Això es concreta en l’atenció força personalitzada que
oferim a 100 infants i adolescents en els tres projectes
del Centre Obert: dos d’infants i dos d’adolescents
(amb una especial cura per la població nouvinguda).
Tota aquesta tasca es relaciona directament amb el
Servei d’Orientació Laboral (50 nois/es), on s’intenta
donar sortides laborals als destinataris del centre
obert d’adolescents que fan els 16 anys i al col·lectiu
immigrat de més edat amb qui tenim relació. També
s’atenen altres joves del barri en una situació de for-
mació professional molt precària.
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El col·lectiu de nois i noies atesos està format per
aquells que s’inscriuen lliurement als serveis i aquells
altres que ho fan a partir d’una derivació. Entre d’al-
tres:

• infants i adolescents, fills de famílies immigrades;
• fills de famílies en situacions diverses de risc social;
• aquells que tenen fracàs escolar o són absentistes;
• nens i nenes amb dificultats derivats d’altres enti-

tats d’intervenció socioeducativa.

Per tant, les admissions inicials es faran per derivació i
en coordinació amb totes les entitats d’atenció socio-
educativa. El Centre Obert treballa el seguiment socio-
educatiu dels infants i de les famílies, d’acord i coordi-
nat amb la feina que es realitza des d’altres plataformes
d’acció d’àmbit públic o d’iniciativa social.

Una altra vessant pròpia de la dinàmica del Centre
Obert és el treball amb les famílies, perquè no podem
obviar l’enorme incidència de l’entorn familiar en els
nens/es i nois/es destinataris. Sabem bé que un dels
principals indicadors del risc social són les situacions
familiars.

Una realitat cada vegada més incident en el barri són
les famílies immigrants, amb unes necessitats i unes
realitats sovint diferents. És per això que cal un treball
també de mediació i negociació intercultural amb
aquestes famílies. Suposa també la coordinació dels
diferents agents socials i educatius de la zona.

Finalitats

La finalitat del CIJP és l’educació integral dels infants i
joves dels nostres barris, de tal manera que arribin a
ser protagonistes de les seves vides i històries, segons
el model educatiu del sistema preventiu de D. Bosco.

Per aconseguir aquesta finalitat el CIJP vol:

• Afavorir la creació d’un ambient educatiu, en el
qual es desenvolupi una relació educativa amb els
infants, adolescents i joves de la zona, especialment
amb els més necessitats, en un clima de família.

• Educar en un esperit crític davant la pròpia reali-
tat personal, familiar i social, amb la intenció de
transformar la realitat social en què vivim.

• Realitzar una tasca compensatòria de les deficièn-
cies que viuen els infants i joves, per fer una tasca
preventiva que eviti el deteriorament de les situa-
cions de risc.

• Treballar i aprofundir tota la formació d’hàbits.
• Afavorir els processos d’integració de les minories

nouvingudes de països empobrits, tot treballant
amb la totalitat dels destinataris i dins el context
local del barri per a la seva tolerància i l’accepta-
ció.

• Oferir processos educatius llargs i amb acompan-
yaments en el camp de l’educació social i l’educa-
ció en el lleure que possibilitin una obertura a la
fe en Jesús i a viure els valors cristians.

• Treballar en connexió amb altres entitats i perso-
nes que es plantegen les mateixes finalitats (Treball
en xarxa).

Serveis d’educació social 
i de temps lliure

El Centre Obert
El Centre Obert és un equipament social diürn que
realitza una tasca educativa, fora de l’horari escolar,
que vol donar suport, estimular i potenciar l’estructu-
ració i el desenvolupament de la personalitat i la socia-
lització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i
que vol compensar les deficiències socioeducatives,
destinat a infants, adolescents i joves en situació de risc
social.

Treballem als barris de Santa Eugènia de Ter, Can
Gibert del Pla i Sant Narcís (aquest darrer barri només
al servei d’adolescents), on hi ha un col·lectiu impor-
tant d’infants i joves marcats per l’experiència de
fracàs escolar i altres dificultats de socialització.

El Centre Obert es configura com una plataforma d’in-
tegració socioeducativa entre els destinataris que hem
descrit i altres infants i adolescents del barri amb unes
condicions i pautes de vida més normalitzades. Per tant
fem una opció per la integració entre els infants i els
adolescents en diversos processos i una via d’integra-
ció a les realitats més normalitzades de la zona, espe-
cialment de lleure, esports i culturals. Els centres
oberts del CIJP estan format per dues seccions:

• Centre Obert Infantil
El CIJP gestiona des del curs 1995-1996 un centre
obert per a infants. A partir del Curs 1998-1999
gestiona un nou centre obert per a infants de titu-
laritat municipal, adreçat als infants 6 a 12 anys
dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.

• Centre Obert d’Adolescents
El CIJP gestiona des del curs 1995-1996 un centre
obert per a adolescents. A partir del curs 1998-
1999 gestiona un nou centre obert (Centre Güell)
per a adolescents de titularitat municipal, adreçat
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als nois i noies dels barris de Santa Eugènia, Can
Gibert del Pla i Sant Narcís.
El Centre Güell està adreçat a 50 adolescents de
12 a 16 anys (escolaritzats o no).Tot i representar
dos centres oberts, es realitzen en un mateix local
tots dos, a l’antic parvulari del CEIP Josep Dalmau
Carles, situat al carrer Taga, número 1. L’equip de
professionals està representat per un director del
servei, dos educadors fixos i una educadora itine-
rant.

Servei d’Orientació Laboral Fem Feina
El Fem Feina és una iniciativa conjunta per part dels edu-
cadors del CIJP i l’equip de l’EBASP de Santa Eugènia,
amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral juvenil, pro-
movent recursos propers i mediadors que se situïn
entre les necessitats d’un col·lectiu important de joves
que no acostumen a arribar als circuits normalitzats
laborals o que tenen greus dificultats per fer-ho.
És un servei adreçat als joves entre 16 i 25 anys i es
porta a terme al Centre Cívic Santa Eugènia dos dies
per setmana amb un professional del CIJP i un altre de
l’EBASP.

Centre Juvenil
És l’equipament social, adreçat als joves entre 16 i 20
anys, que presta un servei de lleure i que s’ofereix als
joves que volen organitzar junts el seu temps lliure de
forma creativa.També és un espai on es vol oferir un

seguit de suports educatius als joves que tenen espe-
cials dificultats. És un espai d’acció educativa en un
medi obert, amb activitats puntuals que els mateixos
joves poden dinamitzar i altres activitats fixes dinamit-
zades per talleristes.Aquest servei es porta a terme als
locals del carrer Orient, número 57.

IX Setmana de la Joventut
La Setmana de la Joventut comprèn una sèrie d’activi-
tats festives, culturals, esportives, etc., organitzades per
la Coordinadora de Joves, on hi ha representades les
diferents entitats de la Parròquia i que estan adreçades
als joves.Tot i així també es programen activitats per a
infants i adolescents.

Club de Futbol Parroquial Santa Eugènia
És un servei de l’entitat que ofereix un servei espor-
tiu al barri durant tot l’any. Està adreçat als infants
d’edats entre els 6 i 12 anys.Tot i funcionar de mane-
ra autònoma, està estretament relacionat amb el
Centre Obert, ja que suposa un recurs per fer deri-
vacions de nens del centre cap a aquest espai més
normalitzat.

Serveis d’estiu
El CIJP durant el mes de juliol porta a terme tres acti-
vitats d’estiu, una adreçada als infants (casal d’estiu),
l’altra als adolescents (casal d’estiu) i una tercera als
joves (Estiu Jove).
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1. Introducció

En el llibre Educació: hi ha un tresor amagat a dins, que
recull l’informe per a la UNESCO de la Comissió
Internacional sobre educació per al segle XXI, es parla
de quatre pilars fonamentals per a una educació que ha
de durar tota la vida i en què allò important és apren-
dre a aprendre: aprendre a saber; aprendre a fer;
aprendre a ésser i aprendre a VIURE JUNTS.

Potser cal donar una importància especial a aquest
darrer pilar. Els profunds canvis en els models de vida
tradicionals ens exigeixen una millor comprensió dels
altres i del món en general. Demanen comprensió
mútua, intercanvi pacífic i també harmonia. De tot
això, n’estem molt mancats. Cal una comprensió dels
altres i de la seva història, de les seves tradicions i
valors espirituals. Cal realitzar projectes comuns i fer
front als inevitables conflictes de forma intel·ligent i
pacífica. Potser és una utopia, però en tot cas és
necessària.

L’educació no pot limitar-se a uns valors forjats en el
passat. Ha de respondre a la qüestió: VIURE JUNTS
AMB QUINA FINALITAT I PER FER QUÈ? Ha de
donar a cadascú la capacitat de participar activament
en un projecte de societat. Qualsevol acció educativa
ha de preparar-se perquè tothom pugui assumir-hi
aquest paper social.Això fa referència a l’àmbit polític,
però també a la responsabilitat envers els altres de
manera quotidiana, en la seva activitat cultural, associa-
tiva i consumidora. Per tant cal preparar cada persona
per a aquesta participació, instruint-les sobre els seus
drets i deures, i també desenvolupant les seves com-
petències socials i encoratjant-les al treball en equip i
cooperatiu.

Sembla que per fer tot això hem de caminar per dues
vies complementàries. La primera és LA DESCOBER-
TA DE L’ALTRE. L’educació té com a missió ensenyar
de forma simultània la diversitat de l’espècie humana i
la consciència de les semblances i de la interde-
pendència entre tots els éssers humans, començant
pels més propers.

La descoberta de l’altre passa necessàriament pel
coneixement d’un mateix i per donar als infants i ado-
lescents una visió justa del món. L’educació ha d’ajudar
l’infant que descobreixi qui és. Només així es podrà
posar realment al lloc dels altres i comprendre’n les
reaccions. Cal desenvolupar aquesta actitud d’empatia.
Això també implica que la mateixa manera de fer les
accions educatives i la manera de ser de les institu-

cions educatives no vagin en contra d’aquest reconei-
xement de l’altre i parteixin sempre del diàleg i de l’in-
tercanvi com a eines necessàries.

La segona via és LA DE TREBALLAR AMB OBJECTIUS
COMUNS. Quan treballem en projectes comuns, les
diferències entre els individus o, fins i tot, els conflictes
solen disminuir i a vegades, fins i tot, desapareixen.

Hem de buscar temps i ocasions per projectes coope-
ratius, en el marc de les diverses accions que portem
a terme (culturals, escolars, esportives, lúdiques...).

Hem d’intentar ajudar els infants i adolescents a parti-
cipar en activitats socials: accions als barris i serveis de
solidaritat.

Cal, en definitiva, aprendre a viure junts, desenvolupant
la comprensió de l’altre i la percepció de les interde-
pendències, tot respectant els valors del pluralisme, de
la comprensió mútua i de la pau.

En aquests moments estem treballant en el disseny i
aplicació del PLA D’EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA
I LA SOLIDARITAT: conjunt de programes ordenats i
desenvolupats per tal d’afavorir la vivència i coherèn-
cia amb aquests valors. L’estem treballant al voltant de
quatre grans blocs: LA PARTICIPACIÓ, LA IGUALTAT,
LA PAU I LA NATURA.

La justícia i la solidaritat des del punt de vista de la per-
sona es treballa des del valor de LA PARTICIPACIÓ,
amb aspectes com la responsabilitat, el sentit de ser-
vei, la maduració personal, el sentit crític, la col·labora-
ció en projectes col·lectius.

La justícia i la solidaritat des del punt de vista de les
relacions interpersonals es desenvolupen des del valor
de LA IGUALTAT, amb aspectes com l’acceptació de la
diversitat, les relacions personals equilibrades, el res-
pecte, l’actuació segons unes normes, la defensa dels
drets humans, el rebuig de la marginació o de qualse-
vol discriminació.

La justícia i la solidaritat des del punt de vista de l’am-
bient, que fa possible el creixement de la persona i les
relacions madures, gira al voltant del valor de LA PAU,
amb aspectes com el diàleg, la no-violència, l’interès pel
bé de tots, el fruit de l’acció, les possibilitats de desen-
volupament, el sentit festiu.

I la justícia i la solidaritat són portades més enllà dels
grups humans en les relacions amb l’entorn, els béns
materials i les riqueses naturals des del valor de LA
NATURA, amb aspectes com el seu respecte, la
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interdependència home-natura, el futur, la gratuïtat,
el risc ambiental, el consum responsable, la sosteni-
bilitat.

El CIJP ha tingut molt presents els valors de la partici-
pació, del treball en comú i de la cooperació des de l’i-

nici de la seva activitat educativa. Entenem que som
una comunitat educativa formada pels nois i noies, pels
educadors i educadores i per les famílies, que arrelats
en un territori concret –els barris de Santa Eugènia i
Can Gibert del Pla– portem endavant, tots junts,
aquesta tasca educativa.
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2. Programa
d’educació per 
a la participació

Quan l’equip d’educadors va plantejar-se com fer un
programa d’educació per a la participació, va descobrir
que s’havien de tenir presents aquests aspectes: en pri-
mer lloc, calia aconseguir una coherència i una pro-
gressivitat de les accions que es portessin a terme des
dels 6 anys fins a l’edat adulta. Sovint, moltes accions
aïllades i molt valuoses perden moltes potencialitats,
per no tenir cura d’ aquesta continuïtat i progressivi-
tat. En aquest sentit creiem que tant per la seva con-
cepció global, la seva transversalitat i per la multiplici-
tat d’accions concretes que s’hi especifiquen, repre-
sentarà una millora de la qualitat educativa de la feina
que realitzem. Més enllà del mateix programa d’educa-
ció per a la participació, la resta de programes educa-
tius en sortiran també beneficiats a causa dels valors i
actituds que es volen treballar i esdevindrà una possi-
bilitat metodològica per als altres programes. Entenem
que s’adequa perfectament al Projecte educatiu de
centre i que s’incorpora als objectius de l’entitat al
mateix temps que aporta importants elements d’inno-
vació pedagògica.

En segon lloc, creiem que dut a terme de manera ade-
quada pot incidir molt positivament en la qualitat edu-
cadora de les mateixes famílies. En aquest sentit, ente-
nem que s’ha de treballar en tres dimensions impor-
tants: la participació dels pares en les dinàmiques del
centre obert; l’afavoriment de la capacitat de participa-
ció i diàleg en les dinàmiques familiars, i l’obertura de
les famílies a l’entorn social. Per tot això creiem que
aquest programa potencia i dóna coherència al pro-
grama de Treball amb famílies que duem a terme.

Entenem també que tindrà efectes multiplicadors en
un altre sentit: no es pot dur a terme aquest programa
sense unes actituds i actuacions coherents de la tasca
dels educadors i del tarannà de la mateixa entitat. En
aquest sentit, entenem que presenta, tant als educa-
dors com a la mateixa entitat, uns reptes i unes exigèn-
cies grans per tal d’actuar coherentment amb els
valors que el programa desenvolupa. Seguint amb els
efectes multiplicadors del programa, el fet de potenciar
l’acollida i participació de tots al mateix centre és la
millor escola per fer que les persones i la mateixa enti-
tat s’insereixin de manera més activa i compromesa en
l’entorn i segueixin treballant en un sentit comunitari i
amb una dinàmica de treball en xarxa. Representa

aquest aspecte, també, una continuïtat molt gran amb
el projecte que vam presentar a l’anterior convocatò-
ria d’aquesta Beca: Treball en xarxa: una manera de cons-
truir ciutat des d’una plataforma educativa.També creiem
que millora la convivència als nostres barris el fet que
els infants i joves creixin amb els valors de la partici-
pació i la cooperació. Qui sàpiga participar a nivell de
centre, estarà capacitat i motivat per ser un ciutadà
actiu i compromès.

En tractar-se d’un programa motivat, ampli i prou
desenvolupat, pot ser d’utilitat tant per a altres plata-
formes d’educació social com per als centres oberts,
en el sentit de poder trobar tant un model per a un
programa educatiu que desenvolupin com per a altres
entitats educatives, com les escoles, en la manera con-
creta de treballar un tema que no és sempre senzill
com és el Treball dels valors, en aquest cas el de la par-
ticipació.

El present programa l’hem estat dissenyant durant
aquest curs 2003-2004. El següent pas a realitzar
durant el curs 2004-2005 és fer un seguit d’accions
extraordinàries que signifiquin la posada en marxa de
les accions previstes: accions de formació per a tot l’e-
quip, disseny concret de cadascuna de les accions pre-
vistes en el programa (elaborar material i documentar-
lo) i fer un seguit d’accions extraordinàries per imple-
mentar-lo. A partir del curs 2005-2006 quedarà un
programa integrat en la dinàmica habitual de totes les
seccions del Centre Obert. És per això que no exhau-
reix les seves potencialitats en el curs d’inici d’aplica-
ció del projecte, sinó que els seus efectes aniran molt
més enllà en el temps.

2.1. Descobrir la riquesa única
de les persones

L’educació ha de permetre desenvolupar totes les
capacitats personals. Hi ha una relació inhabilitant quan
ens acostem a l’altre com a negativitat i el reduïm al
seu dèficit o carència.
En l’acció educativa ens trobem amb els dèficits i les
carències, però també amb les possibilitats i potencia-
litats que tota persona té. Ningú no està al nivell zero.
El professional no té “la solució”, ajuda i acompanya
perquè la trobi el destinatari mateix. En cas contrari es
consagra la passivitat, es fragilitza la responsabilitat i les
persones es tornen dependents. Sigui quina sigui la
situació del destinatari, aquest és sempre part de la
solució de la seva necessitat o carència, no només part
del problema. L’acció educativa està vinculada així al
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protagonisme de les persones, a la seva implicació en
el procés educatiu i a la recerca de sortides protago-
nitzades per les mateixes persones.
És en aquest sentit que pren especial importància un
desenvolupament adequat de l’autoconcepte1, ja que
en gran mesura determina la manera com les persones
afronten la vida, la relació amb els altres, les iniciatives
que prenen, els nivells d’aspiració i realització.

Un autoconcepte sa i ajustat implica sentiments d’ac-
ceptació, afecte i respecte envers un mateix, i d’aquí es
deriven les següents conductes: ser actiu, sentir curio-
sitat per l’ambient, estar disposat a fer amics, tenir sen-
tit de l’humor, no enfadar-se amb facilitat, ser alegre,
tenir iniciativa, estar disposat a participar en jocs o
altres activitats, ser col·laborador, mostrar-se content
amb si mateix i ser acceptat pels altres.

Beca Joaquim Franch 2003
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1.Autoconcepte: Percepció que cadascú té de si mateix, que es forma a partir de les experiències i les relacions amb l’entorn, en les quals les perso-
nes significatives exerceixen un paper important. Inclou aspectes descriptius (la imatge d’un mateix, l’autoimatge) i avaluatius (la valoració d’aquesta
imatge, l’autoestima).
Autoimatge: Percepció de la informació que es té d’un mateix (component descriptiu de l’autoconcepte).
Autoestima:Actitud positiva o negativa envers un mateix. Fa referència a l’avaluació que cadascú fa de si mateix i implica un judici que comporta accep-
tació o rebuig (component valoratiu de l’autoconcepte).

Objectius específics (6 a 8 anys)

• Adquirir un coneixement més gran i millor
d’un mateix i de l’entorn.

• Fomentar el sentiment de pertinença al
grup a través de l’establiment de relacions
positives amb el grup d’iguals.

2.1.1 Ajudar a millorar l’autoimatge 

Accions

@ Dinàmiques de grup en petit grup i/o tutories de grup a través
d’activitats del tipus: qui sóc, la meva família és (arbre genealò-
gic), les meves afeccions són, el que més m’agrada és, el que
menys és... i activitats per valorar els aspectes positius dels com-
panys).

@ També es treballarà amb els nens que facin tutories individuals.

@ Realització d’una assemblea diària amb el gran grup per fomen-
tar el sentiment de pertinença: parlar de les coses que afecten el
grup...

@ Programa de competències socials (realització al primer trimestre
d’activitats de coneixença, confiança i més endavant de resolució
de dilemes senzills).

@ Realització de jocs cooperatius durant el curs.

Objectius específics (9 a 11 anys)

• Conèixer els propis límits i capacitats.

• Desenvolupar noves habilitats i potenciar
interessos específics.

Accions

@ Tutories individuals: on es treballen moltes dinàmiques per
reforçar l’autoimatge i fer-los conscients de les capacitats i limi-
tacions.

@ Dinàmiques grupals en petit grup del tipus: què sé fer molt bé,
coses que em costen més de fer.

@ Ampliar l’oferta d’activitats durant el curs perquè descobreixin
què fan millor i pitjor.

@ Innovar en la programació: Introducció de nous jocs, manualitats,
esports...

@ Derivació de l’infant a un recurs específic per desenvolupar els
seus interessos (al club de futbol, curset de dibuix, escola de
música...).

@ Tertúlies: a partir del fet que ells escullin els temes que volen
tractar, es desperten curiositats, interessos...
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Objectius específics (9 a 11 anys)

• Reconèixer que es pot ser millor o pitjor
que els altres en qualsevol àmbit.

Accions

@ Assemblea: on els infants puguin fer propostes per a la progra-
mació i que aquestes es duguin a la pràctica.

@ En les tutories, intervencions individuals i les tertúlies: tractar
temes sobre la diferència i la igualtat.

@ Dinàmiques de grup: qui és el millor en... (futbol, als tallers...) i
també activitat d’escollir l’esportista del trimestre, el tallerista
del trimestre...

@ En la valoració d’activitats: qui ho ha fet millor?

Objectius específics (6 a 8 anys)

• Reconèixer les pròpies capacitats i limita-
cions.

• Valorar la pròpia imatge de forma positiva.

• Evidenciar els avenços i conquestes de l’in-
fant, estimulant el seu desig de projectar-
se a l’entorn amb més seguretat i con-
fiança.

Accions

@ Dinàmiques de grup, en petit grup i/o tutories, a través d’activi-
tats del tipus: què sé fer millor, que em costa més?...

@ Realitzar una programació d’activitats molt variada: manualitats,
esports, perquè reconeguin el que saben fer millor i vegin el que
més els costa i, a la vegada, puguin millorar aquest darrer aspecte.

@ En les intervencions diàries de l’educador: realçar les seves capa-
citats, ajudar-lo en les dificultats.

@ Fer l’activitat del Protagonista de la setmana en dinàmica assem-
bleària: presentació individual d’aspectes positius (portar foto,
presentar-se ell i la seva família, dir què fa els caps de setmana,
qui són els seus amics...).

@ Activitats del Programa de competències socials.
@ Activitats d’autoavaluació: valorar-se com han treballat a l’espai

de suport educatiu escolar a través de gomets, en altres activi-
tats.

@ Reforç positiu dels educadors en el dia a dia.

Objectius específics (12 a 16 anys)

• Integrar els canvis corporals per tal d’afir-
mar la pròpia identitat.

• Reflexionar sobre diferents aspectes de la
seva vida personal (introspecció) i sobre
com el veuen els altres.

• Promoure la projecció futura.

• Promoure la capacitat d’empatia.

Accions

@ Fer detecció de problemes reals i concrets a les tutories d’inici
de curs i a les assemblees tutorials.

@ Tractar-ho com un dels temes de programa de salut (l’accepta-
ció personal...).

@ Fer detecció de problemes reals i concrets a les tutories d’inici
de curs i a les assemblees tutorials.

@ Dedicar-hi cada trimestre algunes de les sessions de valors.

@ Dedicar tutories d’inici de curs i al final de curs.

@ Dedicar-hi cada trimestre algunes de les sessions de T-Grup.
@ Plantejar-ho com un dels objectius del Programa de desenvolu-

pament de les capacitats expressives.

2.1.2.Ajudar a millorar l’autoestima 



2.2. Estimular la responsabilitat
personal 

Les persones i les comunitats han de tenir un paper
actiu i decisiu en la gestió dels seus propis riscos i
opcions. Sense el seu protagonisme no hi ha acció edu-
cativa possible. Cal doncs ajudar que creixin com a
persones responsables, afavorint el protagonisme en el
propi desenvolupament personal.
La interiorització de les normes de convivència (a casa,

a l’escola, al centre, al barri) assumides personalment i
exigides pel grup s’adreça a assolir comportaments res-
ponsables dels infants envers els altres i l’entorn. Davant
l’absència de límits i la manca de judici moral, cal con-
frontar les pròpies actuacions amb el respecte mutu, els
drets dels altres i amb l’ordre social. Tot ajudant-los a
prendre decisions responsables en tots els àmbits.
Educar en la responsabilitat exigeix que el noi triï per-
què sigui responsable del que ha triat i acompanyar-lo
en la valoració de les conseqüències per poder pren-
dre decisions adequades en el futur.
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Objectius específics (9 a 11 anys)

• Valorar les pròpies capacitats de forma
realista per anar adquirint confiança en un
mateix.

• Acceptar sentir-se igual en la diferència
(comparació amb els altres).

• Reforçar les conductes positives per tal
que l’infant se senti reconegut i valorat.

Accions

@ Tutories, petit grup i grup de tertúlies.
@ Tertúlies: quan parlem del nostre cos, veure’n les diferències,

però constatar que en el fons tots som iguals.
@ Dinàmiques de grup: els meus gustos són... les meves afeccions

són... Per veure que podem ser diferents. Que es diguin entre
ells què veuen que fan millor que els altres.

@ Reforç verbal i no verbal, felicitacions.
@ Assemblea: quan es valora aquells que ho han fet bé, han

col·laborat.

Objectius específics (6 a 8 anys)

• Descobrir la riquesa de tenir una opinió
pròpia.

Accions

@ A les assemblees diàries: acollir positivament les diferents opi-
nions sobre diferents aspectes.

@ En dinàmiques assembleàries: en explicar una activitat o fer-ne la
valoració acollir positivament les diferents opinions.

@ A l’espai de benvinguda: espai adient per a la conversa, treure’n
l’opinió dels infants sobre diferents aspectes.

Objectius específics (12 a 16 anys)

• Prendre consciència de les pròpies capaci-
tats i limitacions i acceptar-ho com a repte
per a superar-se.

• Acceptar els canvis físics per a una valora-
ció positiva d’un mateix.

• Valorar la diversitat, identificant i valorant
la pròpia singularitat i la dels altres.

• Adquirir autonomia i seguretat personal.

Accions

@ Tutories i assemblees tutorials.
@ Plantejar-ho com un dels objectius del Programa de desenvolu-

pament de les capacitats expressives.

@ Tractar-ho com un dels temes de programa de salut (acceptació
personal).

@ Fer campanyes sobre aquests temes.

@ Aconseguir que als tallers, al suport, etc., facin sols tot el que
puguin com una de les maneres d’aplicar l’adaptació.

2.2.1. Responsabilitat en el procés d’evolució personal



2.2.2. Responsabilitat en les accions envers el grup
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Objectius específics (6 a 8 anys)

• Conèixer els límits i normes del centre
valorant que són per construir la con-
vivència.

• Adonar-se que les conseqüències del seu
comportament (tant positiu com negatiu)
repercuteixen en el grup.

• Assumir càrrecs i responsabilitats dins el
grup.

Accions

@ Realitzar la normativa conjuntament a l’inici del curs: plasmar-la
a través d’un mural.

@ A l’assemblea quan s’han de repassar aspectes de la normativa
durant el curs que s’han transgredit.També en positiu quan s’ha
de felicitar el grup per la bona convivència.

@ En el Programa de competències socials: activitats que facin sor-
gir les conseqüències davant una situació o acció (pluja d’idees).

@ A les assemblees diàries: quan es valoren les conseqüències de
determinades situacions viscudes al Centre amb el grup.

@ En les intervencions individuals del dia a dia dels educadors.
@ En les tutories individuals.

@ Establir càrrecs durant el curs que siguin rotatius setmanalment:
encarregats de recollir, de netejar, passar assistència, del reciclatge.

Objectius específics (9 a 11 anys)

• Expressar les pròpies opinions i escoltar i
respectar les dels altres.

• Canalitzar adequadament les emocions de
forma positiva.

Accions

@ A les assemblees, dinàmiques en petit grup, grup de tertúlies:
engrescar-los que opinin i acollir positivament la diversitat de les
opinions.

@ En el Programa de desenvolupament de les capacitats expressi-
ves: fer activitats d’expressió, relaxació.

@ En el Programa de competències socials: fer activitats on es tre-
ballen l’assertivitat i la resolució de dilemes.

@ A les tutories individuals: on es donen estratègies per canalitzar
adequadament les emocions, treball de la impulsivitat.

Objectius específics (6 a 8 anys)

• Reconèixer les diferents emocions.

Accions

@ En el Programa de desenvolupament de les capacitats expressi-
ves: fer activitats per representar diferents estats d’ànim i expo-
sar en quines situacions s’han identificat amb aquests estats.

@ En activitats del Programa de competències socials: reconèixer,
a través de diferents cares dibuixades, els diferents estats d’ànim;
escriure o verbalitzar sota cada cara quan s’han sentit així.

@ A l’assemblea diària: preguntar com s’han sentit avui.

Objectius específics (12 a 16 anys)

• Fer autocrítica/autoavaluació de les prò-
pies accions.

• Controlar les respostes emocionals desa-
justades.

Accions

@ Promoure activitats i espais d’autoavaluació en totes les activi-
tats.

@ Promoure més la tècnica del “temps fora”.

@ Fer exercicis d’intel·ligència emotiva a les assemblees.
@ Entrevistes personals.
@ Promoure més la tècnica del “temps fora”.
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Objectius específics (9 a 11 anys)

• Interioritzar les normes de convivència.

• Analitzar conjuntament els incidents que
passin al Centre Obert.

• Interioritzar el pensament alternatiu2 com
a estratègia per dur a terme les seves
accions.

• Prendre iniciatives i/o fer aportacions en
les activitats i en les relacions personals.

Accions

@ Realitzar la normativa conjuntament a l’inici del curs: els drets i
deures, consensuar el sistema de sancions, fer el mural de la nor-
mativa.

@ A l’assemblea quan es discuteixen aspectes que afecten el grup.
@ Utilitzar diferents sistemes d’avaluació per fomentar la partici-

pació de tots/es.

@ En el Programa de competències socials: activitats que facin sor-
gir la possibilitat de trobar respostes alternatives davant una
situació o acció (pluja d’idees).

@ En les intervencions individuals del dia a dia dels educadors.
@ En les tutories individuals.

@ Realitzar dinàmiques que fomentin la participació de tots/es en
la programació, realització i valoració d’activitats.

@ Realitzar dinàmiques que afavoreixin la iniciativa en la relació
positiva amb els altres: bústia de l’amistat, fer un favor per set-
mana a un nen/a del casal.

Objectius específics (12 a 16 anys)

• Integrar les normes de convivència en la
pròpia conducta dintre i fora del centre.

• Desenvolupar el pensament conseqüen-
cial3.

• Exigir la coherència entre allò que es diu i
la conducta manifestada.

Accions

@ Arribar a concretar per escrit els “pactes pedagògics”.

@ Respondre immediatament a les reaccions dels nois i noies.
@ Sessió del Programa de competències socials.

@ En alguns dels T-Grup i assemblees, fer una reflexió sobre les
pròpies conductes

Objectius específics (6 a 8 anys)

• Iniciar una actitud cívica fora del centre.

• Adquirir habilitats per moure’s en l’àmbit
escolar i domèstic.

Accions

@ A les activitats d’exterior: anar en fila, darrere dels monitors,
anar sense córrer, respectar els veïns, saber estar en silenci a la
biblioteca.

@ En el suport educatiu escolar: treball d’hàbits d’estudi (portar
l’agenda, el material per treballar), assumir els deures com una
responsabilitat.

@ En el Programa de salut: desenvolupar un eix d’activitats sobre
salut que incideixin en el domicili.

2.2.3 Responsabilitat amb l’entorn on vivim

2. Pensament alternatiu: Capacitat de generar el major nombre possible de solucions un cop formulat un problema. Qui no té aquest pensament no
sap per on anar i sol buscar una sortida violenta.

3. Pensament conseqüencial: Capacitat de preveure les conseqüències d’actes i manifestacions propis i aliens.
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Objectius específics (9 a 11 anys)

• Tenir una actitud cívica fora del centre.

• Aprendre a opinar i ser reflexius per a
canviar les coses.

• Sensibilitzar-se cap als problemes socials.

Accions

@ A les sortides, activitats d’exterior, activitats de la Setmana de la
Joventut: com fer els trasllats, respectar els veïns.

@ A través d’eixos d’animació respecte a l’entorn (el barri, els
recursos del barri, el riu Güell) per reflexionar sobre aspectes
que no ens agraden de l’entorn i buscar possibles solucions.

@ A través d’eixos més globals (els nens del carrer, el Tercer Món,
l’explotació infantil, la pau) i també en activitats puntuals aprofi-
tant els dies mundials del calendari solidari (Dia de la fam, de la
pobresa, de la SIDA, penjar un calendari solidari al centre).

Objectius específics (12 a 16 anys)

• Mantenir una actitud cívica fora del centre.

• Fomentar el coneixement i bon ús dels
recursos de l’entorn.

• Conèixer i respectar les llibertats ciutada-
nes (expressió, opinió, religió, associació).

Accions

@ Campanyes a taules d’anuncis que animin a respectar l’entorn.

@ Derivar cap a altres recursos.
@ Fer activitats de coneixement de l’entorn.

@ Fer campanyes sobre els problemes de més actualitat.

2.3. Promoure les tasques
comunes

L’educació és una aventura col·lectiva que es fonamen-
ta en la col·laboració. Només un enfocament coopera-
tiu pot desplegar les virtualitats educatives, ja que no
recorre a pressions condemnatòries o a coaccions
morals, sinó que aspira a fonamentar-se en les deci-
sions racionals de les persones a qui s’ofereix un ampli
marge d’eleccions, garanties de seguretat personal i
possibilitat de diàleg.

L’educació ha d’activar els espais autoorganitzats, ha
d’aconseguir un nivell més gran d’interacció i de reci-
procitats. Tots hem de ser coproductors de l’educa-
ció. Cal recuperar les relacions sinèrgiques entre les

diferents persones que intervenen en el procés edu-
catiu. Tots donem i rebem en l’acció educativa. Tots
ens enriquim, cadascú des de la seva funció i respon-
sabilitat.

Hem repetit al llarg de tot el treball que el valor de la
participació el podem afrontar de manera transversal i
veure’l present en totes les accions que portem a
terme; però també ens podem situar en un enfoca-
ment més específic. És el que fem en aquest tercer
bloc: desenvolupem les accions específiques i pròpies
que al voltant d’aquest valor volem dur a terme.Totes
aquelles que l’aprofundeixen o l’apliquen de manera
concreta. Per això hem desenvolupat de manera més
específica els objectius: són el fonament de les accions
que de manera més directa i immediata treballen
aquest valor.



Beca Joaquim Franch 2003

34

O
bj

ec
ti

us
 e

sp
ec

ífi
cs

 (
6 

a 
8 

an
ys

)

•
In

te
ri

or
itz

ar
 l

es
 h

ab
ili

ta
ts

 s
oc

ia
ls

 b
às

iq
ue

s
pe

r 
cr

ea
r 

un
 e

sp
ai

 d
e 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

.

•
Su

pe
ra

r 
le

s 
co

nd
uc

te
s 

in
di

vi
du

al
is

te
s 

pe
r

in
te

gr
ar

-s
e 

po
si

tiv
am

en
t 

en
 e

l 
gr

up
 d

’i-
gu

al
s.

O
bj

ec
ti

u 
es

pe
cí

fic
 d

es
en

vo
lu

pa
t

-
Es

ta
r 

at
en

t.
-

R
es

pe
ct

ar
 e

l t
or

n 
de

 p
ar

au
la

.
-

Es
ta

r 
en

 s
ile

nc
i.

-
A

pr
en

dr
e 

a 
es

co
lta

r.
-

A
pr

en
dr

e 
a 

in
te

rv
en

ir.
-

Te
ni

r 
in

ic
ia

tiv
a.

-
A

fa
vo

ri
r 

el
 s

en
tim

en
t 

de
 p

er
tin

en
ça

 a
l g

ru
p.

-
Fe

r-
lo

s 
co

ns
ci

en
ts

 q
ue

 f
or

m
en

 u
n 

co
l·l

ec
tiu

 e
n 

el
qu

al
 t

ot
s 

ga
ud

ei
xe

n 
de

ls
 m

at
ei

xo
s 

dr
et

s 
i d

eu
re

s.
-

In
te

ri
or

itz
ar

 n
or

m
es

 b
às

iq
ue

s 
de

 c
on

vi
vè

nc
ia

:
qu

è
po

de
m

 fe
r 

i q
uè

 n
o.

-
C

ol
·la

bo
ra

r 
en

 la
 r

ea
lit

za
ci

ó 
de

 t
as

qu
es

 d
in

s 
el

 g
ru

p.

A
cc

io
ns

@
En

 a
ct

iv
ita

ts
 c

om
 l’

as
se

m
bl

ea
,r

ac
ó 

de
 c

on
te

s,
en

 e
xp

lic
ar

 u
n 

jo
c

o 
ac

tiv
ita

t 
(m

ir
ar

 d
e 

fe
r-

ho
 e

n 
un

 t
o 

de
 v

eu
 n

or
m

al
),

en
 la

 v
al

o-
ra

ci
ó 

d’
ac

tiv
ita

ts
.

@
En

 e
l 

Pr
og

ra
m

a 
de

 c
om

pe
tè

nc
ie

s 
so

ci
al

s:
ac

tiv
ita

ts
 e

sp
ec

ífi
qu

es
d’

at
en

ci
ó.

@
En

 e
l 

Pr
og

ra
m

a 
de

 d
es

en
vo

lu
pa

m
en

t 
de

 l
es

 a
ct

iv
ita

ts
 e

xp
re

ss
i-

ve
s:

di
nà

m
iq

ue
s 

d’
at

en
ci

ó 
a 

tr
av

és
 d

e 
m

ús
ic

a,
da

ns
a.

@
Su

pe
ra

r 
le

s 
co

nd
uc

te
s 

in
di

vi
du

al
is

te
s 

pe
r 

in
te

gr
ar

-s
e 

po
si

tiv
a-

m
en

t 
en

 e
l g

ru
p 

d’
ig

ua
ls

.

@
Pr

og
ra

m
a 

de
 c

om
pe

tè
nc

ie
s 

so
ci

al
s:

ac
tiv

ita
ts

 d
e 

co
ne

ix
en

ça
,c

on
-

fia
nç

a.
@

Jo
cs

 c
oo

pe
ra

tiu
s.

@
A

ct
iv

ita
ts

 q
ue

 r
ef

or
ci

n 
la

 id
en

tif
ic

ac
ió

 d
el

 g
ru

p 
am

b 
el

 c
as

al
et

;e
l

ca
sa

le
t 

pr
ep

ar
a,

pe
r 

ex
em

pl
e:

un
 jo

c 
de

 t
au

la
 p

er
 a

 le
s 

tr
es

 s
ec

-
ci

on
s 

so
br

e 
el

s 
ne

ns
 d

e 
ca

rr
er

,e
l c

as
al

et
 e

l f
a.

@
Tr

eb
al

l d
e 

la
 n

or
m

at
iv

a 
de

 fo
rm

a 
co

nj
un

ta
.

@
A

ss
em

bl
ee

s:
di

sc
us

si
ó 

de
 c

os
es

 q
ue

 a
fe

ct
en

 e
l g

ru
p.

@
A

ct
iv

ita
ts

 c
oo

pe
ra

tiv
es

 a
m

b 
la

 f
in

al
ita

t 
de

 c
re

ar
 c

os
es

 p
er

 a
l

gr
up

:d
ib

ui
x 

co
m

pa
rt

it,
de

co
ra

ci
ó 

al
 c

as
al

et
,c

on
te

 c
om

pa
rt

it.

@
Jo

cs
 c

oo
pe

ra
tiu

s.
@

El
s 

gr
an

s 
aj

ud
en

 e
ls

 p
et

its
 e

n 
de

te
rm

in
ad

es
 t

as
qu

es
.

@
R

ea
lit

za
ci

ó 
de

 t
as

qu
es

:p
re

pa
ra

ci
ó 

d’
ac

tiv
ita

ts
 c

on
cr

et
es

 i 
se

nz
i-

lle
s,

as
su

m
ir

 c
àr

re
cs

 s
et

m
an

al
s.

2.
3.

1.
Fo

m
en

ta
r 

el
 t

re
ba

ll 
en

 e
qu

ip



El Repte de Viure i Treballar Junts del Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia

35

O
bj

ec
ti

us
 e

sp
ec

ífi
cs

 (
9 

a 
11

 a
ny

s)

•
In

te
ri

or
itz

ar
 le

s 
ca

pa
ci

ta
ts

 p
er

 a
l t

re
ba

ll 
en

gr
up

.

O
bj

ec
ti

u 
es

pe
cí

fic
 d

es
en

vo
lu

pa
t

- T
re

ba
lla

r 
co

nj
un

ta
m

en
t 

a 
pa

rt
ir

 d
’u

na
 fi

ta
,u

n 
ce

nt
re

d’
in

te
rè

s.
..

- 
Pr

en
dr

e 
de

ci
si

on
s 

en
 g

ru
p.

- T
en

ir
 u

na
 a

ct
itu

d 
de

 d
ià

le
g 

ob
er

t.

- 
Fo

m
en

ta
r 

l’a
ut

on
om

ia
 e

n 
l’e

st
at

 d
’o

pi
ni

ó.

- 
R

es
pe

ct
ar

 l
es

 o
pi

ni
on

s 
i 

fo
rm

es
 d

’e
xp

re
ss

ió
 p

er
so

-
na

ls
 i 

cu
ltu

ra
ls

 d
el

s 
al

tr
es

.

- 
Se

r 
ca

pa
ço

s 
d’

av
al

ua
r 

le
s 

ta
sq

ue
s 

de
 g

ru
p 

de
 f

or
m

a
co

nj
un

ta
.

A
cc

io
ns

@
El

 t
re

ba
lla

r 
a 

pa
rt

ir
 d

’u
na

 fi
ta

 e
s 

po
t 

fe
r 

en
 e

ls
 e

sp
ai

s 
se

gü
en

ts
,a

tr
av

és
 d

e 
pl

ug
es

 d
’id

ee
s,

pe
r 

co
ns

en
su

ar
 c

on
ju

nt
am

en
t 

am
b 

el
s

in
fa

nt
s 

qu
e 

el
s 

in
te

re
ss

a 
m

és
 t

re
ba

lla
r 

en
 a

qu
es

ts
 e

sp
ai

s.

A
m

b 
el

 g
ra

n 
gr

up
:

@
So

br
et

ot
 a

 l
’a

ss
em

bl
ea

,
es

ta
bl

in
t 

cà
rr

ec
s 

ro
ta

tiu
s 

de
 t

ot
 l

’a
ny

(e
nc

ar
re

ga
t 

de
l r

ec
ic

la
tg

e,
se

cr
et

ar
i d

e 
l’a

ss
em

bl
ea

,e
nc

ar
re

ga
t 

de
pa

ss
ar

 ll
is

ta
) 

i a
m

b 
el

s 
jo

cs
 c

oo
pe

ra
tiu

s 
i j

oc
s 

d’
ex

te
ri

or
.

A
m

b 
el

 p
et

it 
gr

up
:

@
So

br
et

ot
 a

 l’
es

pa
i d

e 
pe

tit
 g

ru
p 

s’
es

ta
bl

ei
xe

n 
cà

rr
ec

s 
i e

s 
re

al
it-

ze
n 

di
nà

m
iq

ue
s 

gr
up

al
s 

i t
re

ba
lls

 c
oo

pe
ra

tiu
s,

i a
l g

ru
p 

de
 t

er
tú

-
lie

s 
es

 r
ef

or
ça

 e
l d

ià
le

g,
l’o

pi
ni

ó.

@
Ta

m
bé

 e
s 

tr
eb

al
la

 a
 t

ra
vé

s 
d’

ac
tiv

ita
ts

 o
 e

ix
os

 o
n 

es
 fo

m
en

ta
 e

l
co

ne
ix

em
en

t 
de

 le
s 

di
fe

re
nt

s 
cu

ltu
re

s.

O
bj

ec
ti

us
 e

sp
ec

ífi
cs

 (
12

 a
 1

6 
an

ys
)

•
C

am
in

ar
 c

ap
 a

 l’
au

to
ge

st
ió

 p
er

 a
 la

 r
ea

lit
-

za
ci

ó 
de

 t
as

qu
es

 c
om

un
es

.

O
bj

ec
ti

u 
es

pe
cí

fic
 d

es
en

vo
lu

pa
t

- 
M

os
tr

ar
 in

te
rè

s 
pe

r 
te

m
es

 i 
si

tu
ac

io
ns

 q
ue

 a
fe

ct
en

el
 g

ru
p.

- F
om

en
ta

r 
el

 s
or

gi
m

en
t d

’in
ic

ia
tiv

es
 q

ue
 e

s 
pu

gu
in

 d
ur

a 
te

rm
e 

en
 e

l g
ru

p.
- 

Se
r 

ca
pa

ç 
de

 fe
r 

ap
or

ta
ci

on
s 

co
ns

tr
uc

tiv
es

 a
l g

ru
p.

- 
D

ur
 a

 la
 p

rà
ct

ic
a 

le
s 

in
ic

ia
tiv

es
 s

or
gi

de
s 

de
l g

ru
p.

- 
A

pr
en

dr
e 

a 
tr

eb
al

la
r 

en
 c

om
is

si
on

s 
de

 f
or

m
a 

au
tò

-
no

m
a.

- 
Es

ta
bl

ir
 u

n 
cl

im
a 

d’
in

te
rd

ep
en

dè
nc

ia
 p

os
iti

va
 (

l’è
xi

t
d’

un
 é

s 
de

 t
ot

s)
.

- A
pr

en
dr

e 
a 

co
m

pa
rt

ir
 e

l l
id

er
at

ge
 d

in
s 

el
 g

ru
p.

A
cc

io
ns

@
A

ss
em

bl
ee

s 
ge

ne
ra

ls
 d

e 
ca

da
 d

ill
un

s 
(p

ro
gr

am
ac

ió
,i

nf
or

m
ac

ió
,

av
al

ua
ci

ó)
.

@
A

ss
em

bl
ee

s 
en

 p
et

its
 g

ru
ps

.
@

C
om

is
si

on
s 

de
 t

re
ba

ll.
@

Se
ss

io
ns

 d
e 

di
nà

m
iq

ue
s 

de
 g

ru
p 

(fe
r 

pe
tit

 p
ro

gr
am

a)
.

@
Es

ta
bl

ir
 d

in
àm

iq
ue

s 
de

 r
es

po
ns

ab
le

s,
de

 d
el

eg
at

s,
de

 s
ec

to
rs

.
@

Bu
sc

ar
 m

et
od

ol
og

ie
s 

i m
an

er
es

 p
er

qu
è 

TO
T

S 
in

te
rv

in
gu

in
.

@
C

re
ar

 x
ar

xe
s 

d’
in

te
rc

an
vi

.
@

Fe
r 

av
al

ua
ci

ó 
a 

ca
da

 a
ct

iv
ita

t.



2.
3.

2.
P

ar
ti

ci
pa

r 
en

 le
s 

ac
ti

vi
ta

ts
 d

el
 C

en
tr

e 
O

be
rt

Beca Joaquim Franch 2003

36

O
bj

ec
ti

us
 e

sp
ec

ífi
cs

 (
9 

a 
11

 a
ny

s)

•
In

te
ri

or
itz

ar
 le

s 
di

nà
m

iq
ue

s 
as

se
m

bl
eà

ri
es

co
m

 a
 e

sp
ai

 d
e 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

,r
ea

lit
za

ci
ó 

i
av

al
ua

ci
ó 

qu
e 

in
ci

de
ix

 e
n 

la
 d

in
àm

ic
a 

i f
un

-
ci

on
am

en
t 

de
l c

en
tr

e.

O
bj

ec
ti

u 
es

pe
cí

fic
 d

es
en

vo
lu

pa
t

- 
Se

r 
ca

pa
ç 

d’
ap

or
ta

r 
id

ee
s 

pe
r 

a 
la

 p
ro

gr
am

ac
ió

 d
el

s
di

fe
re

nt
s 

es
pa

is
 d

el
 c

en
tr

e 
(t

al
le

rs
,e

sp
or

ts
,t

em
es

 a
tr

ac
ta

r 
a 

le
s 

as
se

m
bl

ee
s)

.

- V
er

ba
lit

za
r 

el
s 

in
te

re
ss

os
 p

ro
pi

s 
pe

r 
fe

r 
no

ve
s 

ap
or

-
ta

ci
on

s 
a 

la
 p

ro
gr

am
ac

ió
.

- 
Se

r 
co

ns
ci

en
t 

d’
aq

ue
lle

s 
pr

op
os

te
s 

qu
e 

es
 p

od
en

 d
ur

a 
la

 p
rà

ct
ic

a 
(p

ri
nc

ip
i d

e 
re

al
ita

t)
.

A
cc

io
ns

@
Tr

eb
al

l p
er

 c
om

is
si

on
s 

pe
r 

pl
an

te
ja

r 
pr

op
os

te
s 

en
 la

 p
ro

gr
am

a-
ci

ó 
(p

lu
ja

 d
’id

ee
s 

ge
ne

ra
l;

m
ar

ca
r 

al
 c

al
en

da
ri

 d
ie

s 
es

pe
cí

fic
s 

“e
n

bl
an

c”
 i 

qu
e 

el
ls

 e
ls

 h
ag

in
 d

e 
pr

og
ra

m
ar

;f
er

 la
 s

et
m

an
a 

de
ls

 n
en

s
on

 e
lls

 s
ig

ui
n 

el
s 

pr
ot

ag
on

is
te

s 
de

 l
a 

pr
og

ra
m

ac
ió

;m
ar

ca
r 

un
s

di
es

 o
n 

el
s 

ne
ns

/e
s 

pu
gu

in
 e

sc
ol

lir
 i

 c
on

se
ns

ua
r 

qu
in

a 
ac

tiv
ita

t
vo

le
n 

fe
r 

i p
ar

tir
 d

e 
tr

es
 o

 q
ua

tr
e 

al
te

rn
at

iv
es

).
@

Fe
r 

un
a 

va
lo

ra
ci

ó 
de

 s
i l

es
 p

ro
po

st
es

 q
ue

 e
s 

di
ue

n 
só

n 
o 

no
 r

ea
-

lit
za

bl
es

,i
nt

ro
du

ir
 e

l “
co

m
” 

i e
l “

pe
rq

uè
” 

de
 le

s 
ac

tiv
ita

ts
.

@
Es

ta
bl

im
en

t 
de

 c
àr

re
cs

 e
n 

le
s 

co
m

is
si

on
s 

(s
ec

re
ta

ri
,c

ap
).

@
R

es
po

ns
ab

ili
tz

ar
-lo

s 
d’

ac
tiv

ita
ts

.

O
bj

ec
ti

us
 e

sp
ec

ífi
cs

 (
6 

a 
8 

an
ys

)

•
In

ic
ia

r-
se

 
en

 
di

nà
m

iq
ue

s 
as

se
m

bl
eà

ri
es

co
m

 
a 

es
pa

i 
d’

in
fo

rm
ac

ió
,

pr
og

ra
m

ac
ió

,
re

al
itz

ac
ió

 i 
va

lo
ra

ci
ó 

d’
ac

tiv
ita

ts
.

O
bj

ec
ti

u 
es

pe
cí

fic
 d

es
en

vo
lu

pa
t

- 
C

on
èi

xe
r 

i i
nt

er
io

ri
tz

ar
 la

 d
in

àm
ic

a 
i f

un
ci

on
am

en
t

di
ar

i i
 s

et
m

an
al

.

- I
nt

er
io

ri
tz

ar
 q

ue
 le

s 
di

nà
m

iq
ue

s 
as

se
m

bl
eà

ri
es

 p
od

en
po

rt
ar

 c
an

vi
s 

en
 d

ife
re

nt
s 

as
pe

ct
es

 d
e 

la
 d

in
àm

ic
a 

de
l

ce
nt

re
.

- 
In

ic
ia

r-
se

 e
n 

la
 p

re
pa

ra
ci

ó 
d’

un
a 

ac
tiv

ita
t 

co
nc

re
ta

co
nj

un
ta

m
en

t 
am

b 
el

s 
ed

uc
ad

or
s.

- 
Se

r 
ca

pa
ç 

d’
ap

or
ta

r 
va

lo
ra

ci
on

s 
al

 g
ru

p 
de

 d
ife

re
nt

s
as

pe
ct

es
 d

el
 d

ia
 a

 d
ia

.

A
cc

io
ns

@
A

ss
em

bl
ea

:s
’in

fo
rm

a 
di

àr
ia

m
en

t 
de

 le
s 

ac
tiv

ita
ts

 d
e 

la
 s

et
m

an
a.

@
Fe

r 
un

a 
ca

rt
el

le
ra

 d
e 

pr
og

ra
m

ac
ió

 s
et

m
an

al
 m

ov
ib

le
 o

n 
ve

gi
n

qu
è 

to
ca

 c
ad

a 
di

a.

@
A

ss
em

bl
ea

 i
 d

in
àm

iq
ue

s 
as

se
m

bl
eà

ri
es

 q
ue

 a
cu

lli
n 

po
si

tiv
am

en
t

le
s 

in
ic

ia
tiv

es
 i 

pr
op

os
te

s 
de

ls
 n

en
s/

es
 i 

do
ni

n 
pe

u 
qu

e 
so

rg
ei

xi
n.

R
ep

as
sa

r 
te

m
po

ra
lm

en
t 

el
s 

ca
nv

is
 q

ue
 h

i h
a 

ha
gu

t 
de

sp
ré

s 
de

 le
s

se
ve

s 
pr

op
os

te
s:

qu
in

es
 s

’h
an

 r
ea

lit
za

t.

@
Po

sa
r 

en
 p

rà
ct

ic
a 

le
s 

in
ic

ia
tiv

es
 s

or
gi

de
s.

@
Fe

r 
un

a 
pl

uj
a 

d’
id

ee
s 

pe
r 

im
ag

in
ar

-s
e 

un
a 

ac
tiv

ita
t 

co
nc

re
ta

.
@

Es
ta

bl
ir

 c
om

is
si

on
s 

pe
r 

a 
la

 p
re

pa
ra

ci
ó 

de
 l’

ac
tiv

ita
t 

(la
 d

el
s 

ca
r-

te
lls

,l
a 

de
l m

at
er

ia
l).

@
Pr

ep
ar

ar
 

al
gu

na
 

ac
tiv

ita
t 

co
nc

re
ta

 
de

 
la

 
pr

og
ra

m
ac

ió
,

de
 

la
Se

tm
an

a 
de

 
la

 
In

fà
nc

ia
 

i 
la

 
Jo

ve
nt

ut
,

de
 

la
 

Se
tm

an
a 

de
 

la
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
 i 

al
gu

n 
ac

te
 d

el
 X

 A
ni

ve
rs

ar
i d

el
 C

O
.

@
A

ss
em

bl
ea

:a
va

lu
ar

 s
is

te
m

àt
ic

am
en

t 
co

m
 h

a 
an

at
 e

l d
ia

.
@

En
 fi

na
lit

za
r 

le
s 

ac
tiv

ita
ts

 fe
r 

un
a 

va
lo

ra
ci

ó.



El Repte de Viure i Treballar Junts del Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia

37

O
bj

ec
ti

us
 e

sp
ec

ífi
cs

 (
9 

a 
11

 a
ny

s)
O

bj
ec

ti
u 

es
pe

cí
fic

 d
es

en
vo

lu
pa

t

- 
In

ic
ia

r-
se

 e
n 

la
 c

og
es

tió
 d

’a
lg

un
es

 a
ct

iv
ita

ts
 d

el
 c

en
-

tr
e 

de
 fo

rm
a 

co
nj

un
ta

,a
 t

ra
vé

s 
de

 g
ru

ps
 r

ed
uï

ts
.

- A
ss

um
ir

 c
àr

re
cs

 i/
o 

re
sp

on
sa

bi
lit

at
s 

en
 a

lg
un

es
 a

ct
i-

vi
ta

ts
 (

el
s 

m
és

 g
ra

ns
).

- 
C

ap
ac

ita
t 

pe
r 

la
 p

re
pa

ra
ci

ó 
d’

al
gu

ne
s 

ac
tiv

ita
ts

 a
 t

ra
-

vé
s 

de
 g

ru
ps

 r
ed

uï
ts

.

- 
Va

lo
ra

r 
co

nj
un

ta
m

en
t 

la
 

di
nà

m
ic

a 
de

l 
ce

nt
re

 
de

fo
rm

a 
cr

íti
ca

.
- 

Sa
be

r 
di

sc
er

ni
r 

le
s 

ca
us

es
 d

el
 f

un
ci

on
am

en
t 

de
 l

es
di

fe
re

nt
s 

ac
tiv

ita
ts

.
- 

In
ic

ia
r-

se
 e

n 
el

 p
ro

cé
s 

d’
au

to
av

al
ua

ci
ó 

pe
l q

ue
 fa

 a
 le

s
se

ve
s 

ap
or

ta
ci

on
s 

a 
le

s 
ta

sq
ue

s 
co

m
un

es
.

A
cc

io
ns

@
En

ca
rr

eg
ar

 a
 c

om
is

si
on

s 
te

ni
nt

 e
n 

co
m

pt
e 

el
s 

se
us

 in
te

re
ss

os
 la

pr
ep

ar
ac

ió
 d

’a
ct

iv
ita

ts
 (

qu
e 

ha
gi

n 
de

 p
en

sa
r-

la
,o

m
pl

ir
 u

na
 f

itx
a

de
 s

up
or

t 
on

 h
i i

nd
iq

ui
n 

el
 m

at
er

ia
l n

ec
es

sa
ri

,o
n 

es
 fa

rà
,c

om
).

@
C

og
es

tio
na

r 
al

gu
na

 a
ct

iv
ita

t 
co

nc
re

ta
 d

e 
la

 p
ro

gr
am

ac
ió

,d
e 

la
Se

tm
an

a 
de

 
la

 
In

fà
nc

ia
 

i 
la

 
Jo

ve
nt

ut
,

de
 

la
 

Se
tm

an
a 

de
 

la
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
 i 

al
gu

n 
A

ct
e 

de
l 1

0è
 A

ni
ve

rs
ar

i d
el

 C
O

.
@

Se
r 

ed
uc

ad
or

 p
er

 u
n 

di
a,

as
su

m
in

t 
el

 r
ol

 d
’e

du
ca

do
r.

@
En

 l
es

 a
ss

em
bl

ee
s 

i 
di

nà
m

iq
ue

s 
as

se
m

bl
eà

ri
es

 q
ua

n 
es

 v
al

or
en

ac
tiv

ita
ts

 (
in

tr
od

ui
r 

el
 c

om
,e

l 
pe

rq
uè

,l
es

 c
au

se
s 

de
l 

fu
nc

io
na

-
m

en
t 

de
 le

s 
ac

tiv
ita

ts
).

@
A

m
b 

la
 i

nt
ro

du
cc

ió
 d

e 
l’a

ut
oa

va
lu

ac
ió

 e
n 

el
s 

di
fe

re
nt

s 
es

pa
is

(r
ac

ó 
de

 
de

ur
es

,
ac

tiv
ita

ts
) 

a 
tr

av
és

 
de

 
di

fe
re

nt
s 

si
st

em
es

(g
om

et
s,

ta
rg

es
,v

al
or

ac
io

ns
 q

ua
lit

at
iv

es
).

A
qu

es
t 

as
pe

ct
e 

és
 m

ol
t

id
on

i t
am

bé
 t

re
ba

lla
r-

lo
 a

 le
s 

tu
to

ri
es

.

O
bj

ec
ti

us
 e

sp
ec

ífi
cs

 (
12

 a
 1

6 
an

ys
)

•
D

es
en

vo
lu

pa
r 

m
it

ja
nç

an
t 

di
nà

m
iq

ue
s

as
se

m
bl

eà
ri

es
 u

na
 m

aj
or

 a
ut

og
es

tió
 e

n 
el

fu
nc

io
na

m
en

t 
de

l c
en

tr
e.

O
bj

ec
ti

u 
es

pe
cí

fic
 d

es
en

vo
lu

pa
t

- 
Es

ta
bl

ir
 u

na
 c

om
is

si
ó 

pe
r 

a 
ca

da
 e

sp
ai

 (
ta

lle
rs

,
es

po
rt

s)
.

- 
C

ap
ac

ita
t 

pe
r 

as
su

m
ir

 c
àr

re
cs

 d
in

s 
la

 c
om

is
si

ó.
- 

Se
r 

ca
pa

ç 
d’

au
to

ge
st

io
na

r 
el

s 
di

fe
re

nt
s 

es
pa

is
 d

el
ce

nt
re

 a
 t

ra
vé

s 
de

 c
om

is
si

on
s 

(t
en

in
t 

en
 c

om
pt

e 
el

s
se

us
 in

te
re

ss
os

).

- 
D

in
am

itz
ar

 i 
or

ga
ni

tz
ar

 a
lg

un
es

 d
e 

le
s 

ac
tiv

ita
ts

 s
or

-
gi

de
s 

a 
le

s 
co

m
is

si
on

s.
- 

O
rg

an
itz

ar
 i 

re
pa

rt
ir-

se
 le

s 
ta

sq
ue

s 
en

 la
 d

in
am

itz
a-

ci
ó.

- 
Va

lo
ra

r 
de

 
fo

rm
a 

cr
íti

ca
 

el
 

fu
nc

io
na

m
en

t 
de

 
le

s
co

m
is

si
on

s 
i a

ct
iv

ita
ts

.
- 

D
on

ar
 a

lte
rn

at
iv

es
 a

 a
qu

el
ls

 a
sp

ec
te

s 
de

 l
a 

pr
og

ra
-

m
ac

ió
 q

ue
 e

s 
po

de
n 

m
ill

or
ar

.
- A

va
lu

ar
-s

e 
pe

l q
ue

 fa
 a

 l’
ap

or
ta

ci
ó 

de
 c

ad
as

cú
,l

es
 t

as
-

qu
es

 c
om

un
es

.

A
cc

io
ns

@
C

on
se

ns
ua

r 
am

b 
el

 g
ru

p 
le

s 
no

rm
es

 d
e 

fu
nc

io
na

m
en

t.

@
C

ap
ac

ita
t 

pe
r 

fe
r 

pr
op

os
te

s 
al

 g
ra

n 
gr

up
.

@
Es

ta
bl

ir
 c

àr
re

cs
:l

’a
nu

nc
ia

do
r 

de
 le

s 
pr

op
os

te
s,

el
 s

ec
re

ta
ri

,e
l c

ap
de

 le
s 

co
m

is
si

on
s,

l’e
nc

ar
re

ga
t d

e 
fe

r 
el

s 
ca

rt
el

ls
,e

l d
e 

le
s 

co
m

pr
es

.
@

D
in

am
itz

ar
 a

lg
un

a 
ac

tiv
ita

t 
co

nc
re

ta
 d

e 
la

 p
ro

gr
am

ac
ió

,
de

 l
a

Se
tm

an
a 

de
 

la
 

In
fà

nc
ia

 
i 

la
 

Jo
ve

nt
ut

,
de

 
la

 
Se

tm
an

a 
de

 
la

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

 i 
al

gu
n 

ac
te

 d
el

 X
 A

ni
ve

rs
ar

i d
el

 C
O

.

@
V e

ur
e 

qu
in

 m
at

er
ia

l e
s 

ne
ce

ss
ita

,q
ui

n 
s’

ha
 d

e 
co

m
pr

ar
.

@
Pl

an
ifi

ca
ci

ó 
de

 c
om

 e
s 

re
al

itz
ar

à 
l’a

ct
iv

ita
t.

@
R

es
po

ns
ab

ili
ta

ts
 d

e 
ca

da
sc

ú 
en

 la
 d

in
am

itz
ac

ió
.



2.4. Col·laboració en projectes
col·lectius

No es pot educar una persona sola. Cal crear estruc-
tures que possibilitin la col·laboració mitjançant la
negociació i el diàleg, sempre a partir de les possibilitats
reals. Cal iniciar processos que de manera seqüencial
vagin humanitzant les persones i les seves vides con-
cretes. A partir de la realitat captada i analitzada fem
una recerca compartida d’alternatives i solucions reals.

Un dels programes que ja estem portant a terme en
totes les seccions del Centre Obert és l’anomenat
Programa de competències socials. Aquest programa
intenta desenvolupar el pensament dels nois i noies de
manera adequada, dotar-los de les habilitats socials
suficients per poder viure en el nostre món de mane-
ra positiva i prendre consciència de la càrrega moral
que tenen les nostres decisions i els nostres compor-
taments. El citem aquí perquè ens sembla que és un
objectiu i un treball imprescindible per avançar en la
construcció de persones crítiques i amb opinió.
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Objectius específics (6 a 8 anys)

• Aquest objectiu es desenvolupa als pro-
grames corresponents de competències
socials.

Accions

@ Aplicar el Programa de competències socials.

Objectius específics (9 a 11 anys)

• Aquest objectiu es desenvolupa als pro-
grames corresponents de competències
socials.

Accions

@ Aplicar el Programa de competències socials.

2.4.1. Desenvolupar el pensament crític

2.4.2. Fomentar l’educació dels valors

Objectius específics (12 a 16 anys)

• Aquest objectiu es desenvolupa als pro-
grames corresponents de competències
socials 

Accions

@ Aplicar el Programa de competències socials.

Objectius específics (6 a 8 anys)

• Valorar les activitats que es fan.

• Analitzar conjuntament els incidents, el
funcionament i la dinàmica del centre.

• Sensibilitzar i promoure el coneixement
de les realitats del barri i la zona.

Accions

@ Dinàmiques assembleàries de valoració d’activitats.

@ A les assemblees, parlar de les coses que afectin el grup sobre el
funcionament i dinàmica.

@ Eix d’animació sobre el barri (les places).
@ Activitats puntuals sobre el barri (gimcanes).
@ Fer activitats utilitzant els recursos del barri (la biblioteca).
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2.4.3. Iniciació a la participació ciutadana

Objectius específics (9 a 11 anys)

• Fomentar l’educació en valors com la
col·laboració, la tolerància i el respecte
per la diferència.

• Fomentar en el grup la participació en
projectes col·lectius.

• Analitzar de manera crítica les realitats del
barri i la zona.

Accions

@ A través d’eixos d’animació (sobre interculturalitat, solidaritat,
respecte per l’altre).

@ Campanyes puntuals (activitats referents als dies mundials del
calendari solidari).

@ A través d’activitats que aportin millores al col·lectiu (pintar
parets del casal, decoració del casal, recollida de papers pel barri).

@ Eix d’animació sobre el barri per donar-lo a conèixer millor (fer
reportatge fotogràfic o amb vídeo del barri, revista sobre el
barri, fer llista de coses que no ens agradin del barri i donar pos-
sibles solucions a aquests aspectes, fer gimcanes al barri).

Objectius específics (12 a 16 anys)

• Afavorir el desenvolupament del judici
moral.

• Saber escollir entre diverses opcions i
valors.

• Desenvolupar un esperit crític per tal de
superar la passivitat, l’individualisme i la
influència dels estereotips.

• Adquirir una actitud crítica davant d’as-
pectes injustos del barri i de la zona.

Accions

@ Treballar dilemes morals.

@ Ser capaços de fer l’anàlisi de la zona, del barri.

Objectius específics (6 a 8 anys)

• Ser protagonista de les activitats que rea-
litza.

• Participar en campanyes de caire social.

Accions

@ A les assemblees i dinàmiques assembleàries.
@ Activitats on siguin els protagonistes (protagonista de la setma-

na, celebració aniversaris).

@ Segons les campanyes que arribin participar en el grau que
correspon a l’edat.

Objectius específics (9 a 11 anys)

• Actuar d’acord amb els valors treballats al
Programa de competències socials.

• Fer activitats que promoguin l’anàlisi de la
realitat de la zona.

Accions

@ Eixos d’animació sobre aspectes de l’entorn.

@ Participar en campanyes solidàries, reivindicatives i manifesta-
cions.

Objectius específics (12 a 16 anys)

• Sensibilització envers els problemes
socials.

Accions

@ Fer campanyes de sensibilització que incloguin rètols, jocs, acti-
vitats.

@ Fer cinefòrums i anàlisi de documentals.
@ Fer jocs solidaris.



2.5.Treball amb les famílies 

Una de les dificultats més grans amb què es pot trobar
una acció educativa amb infants i joves és que es doni
una contradicció entre allò que es valora i viu al cen-
tre i allò que es viu a les famílies. Considerem molt
important que els pares i mares s’amarin d’aquest
valor de la participació en el nucli familiar, en les rela-

cions entre els pares i en les relacions amb els fills.
Entenem que encara que el situem aquí, el lloc més
específic dels objectius recollits en aquest apartat és
en el document sobre el Treball amb famílies. D’acord
amb el seu objectiu general intentarem capacitar les
famílies perquè en la seva acció educativa ajudin també
a créixer els seus fills i filles en aquest valor de la par-
ticipació.
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Objectius específics (12 a 16 anys)

• Arribar a intervencions crítiques sobre el
medi i l’entorn.

• Compartir experiències amb altres enti-
tats de caire social.

• Avaluar compromisos i responsabilitats.

Accions

@ Participar en campanyes solidàries de la zona i la ciutat.

Objectius específics

• Valorar la igualtat i possibilitat de partici-
pació de tots els membres de la unitat
familiar.

• Analitzar les diferents responsabilitats que
es poden desenvolupar al nucli familiar.

• Aprendre dinàmiques de participació per
aplicar al nucli familiar.

Accions

@ En el programa de Treball amb famílies: xerrades, compartir expe-
riències, dinàmiques de grup amb famílies (exposar situacions i
comentar-les).

@ En el programa de Treball amb famílies: fer entrevistes amb pares,
reunions de pares.

@ Fer xerrades amb pares, formacions.
@ Tractar aquest aspecte a les entrevistes amb els pares de mane-

ra sistematitzada: com enfoquen el tema dels deures, la respon-
sabilitat sobre els germans petits, les feines de casa, el fet de fer
de traductors.

Objectius específics

• Facilitar espais de trobada amb les famílies
per conèixer i compartir la dinàmica edu-
cativa del CO.

• Portar a terme activitats on puguin impli-
car-se les famílies dels destinataris.

• Afavorir la participació de les famílies en
les activitats de formació.

Accions

@ Treball amb famílies: programar i formalitzar un calendari d’en-
trevistes amb el pares per al coneixement del centre i la impli-
cació en el projecte educatiu dels seus fills.

@ Activitats de tipus: projecció de vídeo de les activitats que rea-
litzen els nens i nenes a les seccions.

@ Implicar-los en la preparació d’activitats de CO, la Setmana de la
Joventut i festes del barri (carnestoltes, festa major).

@ Informar els pares de les activitats de formació existents.
@ Programa de treball de grup amb famílies.
@ Jornades de Portes Obertes als centres oberts, entrevistes amb

pares, realització d’activitats per a pares i nens, obertura d’acti-
vitats dels nens als pares.

2.5.1.Afavorir la participació al propi nucli

2.5.2.Afavorir la participació al Centre Obert



2.6. Dinàmiques de
participació i responsabilitat

A vegades pot succeir que la mateixa organització de
l’entitat educativa impedeixi l’exercici de la reciproci-
tat o que les inèrcies dels educadors impedeixin els
mecanismes de cooperació o que la competitivitat es
converteixi en criteri de funcionament i avaluació.

Hi ha una educació que no estimula la participació sinó
que indueix a la passivitat o a la resignació. L’ideal d’un
projecte educatiu consisteix a treballar junts, viure
junts i somiar junts. La participació és una finalitat, no
només un mitjà; per això parlem de comunitat educa-
tiva. Per comunitat educativa entenem la unió que for-
men els nois i noies, els seus pares i l’equip d’educa-

dors com els tres grups que de manera organitzada i
diversa ajuda que els destinataris del Centre Obert
puguin créixer com a persones.Això implica que, en la
mesura de les seves possibilitats, cadascú de la manera
que li és específica participi en la dinàmica educativa
del CO. Com a condició per tal que això és pugui
donar cal un ambient d’acollida i caliu de persones i
col·lectius tan diferents com els qui en cada moment
formem la comunitat educativa.

Partim d’una pedagogia preventiva que vol anar a l’arrel i
la causa de les situacions i conflictes que es donen a la
nostra societat. Per això, fent una anàlisi crítica i aprofun-
dida de la realitat, volem arribar a accions realment trans-
formadores. Això ho volem dur a terme treballant en
xarxa amb totes les entitats i institucions que també llui-
ten perquè la nostra societat sigui més justa i solidària.
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2.5.3.Afavorir l’obertura a l’entorn social

2.6.1. Creació d’un ambient d’acollida 

Objectius específics Accions

@ Realització del Dia dels Pares.
@ Fer un grup de tertúlies amb pares, informar d’activitats que es

facin, amb el PTF en grup.
@ Fer algunes sessions de formació amb pares sobre: ser partici-

patius, com repartir-se les feines i temes dels adolescents i la
seva educació.

@ Oferir la possibilitat de fer algunes mediacions entre pares i fills.
@ Crear una AMPA del CO.
@ Organitzar activitats amb pares: grup de teatre, sortides lúdi-

ques, portar algun taller.

Objectius específics

• Motivar les famílies a participar activament
en projectes de crítica i reflexió social.

• Implicar-se en diverses associacions: de
veïns, culturals, grup social, ONG.

• Valorar i aplicar els Drets de l’Infant.

Accions

@ Informar sobre les associacions que hi ha, denunciar situacions
de violació dels Drets de l’Infant, donar a conèixer els drets a
través del programa de Treball amb famílies.

@ Participar en l’Associació de Pares del Centre Obert, implicar-
los en el grup social, fomentar la seva participació en les dife-
rents associacions (de veïns).

@ Informar i donar a conèixer la realitat associativa del barri.
@ Facilitar els enllaços amb les diverses entitats i activitats.

Objectius específics

• Promoure la capacitat d’empatia.
• Oferir un bon clima afectiu en l’ambient

general del centre i de cada secció.

Accions

@ Ser receptius, oberts, comunicatius.
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Objectius específics

• Establir dinàmiques de reciprocitat i coo-
peració entre els diferents membres de la
comunitat.

• Potenciar les iniciatives que porten a una
millora del centre.

• Fomentar la participació dels membres de la
comunitat educativa en el grau corresponent.

• Realitzar accions de formació amb l’equip
sobre l’educació per a la participació.

Accions

@ Establir un pla de revisió del Programa d’educació per a la par-
ticipació.

@ Dissenyar i aplicar el Programa d’educació per a la participació i
definir-lo com a línia d’acció prioritària.

@ Analitzar i revisar els òrgans de gestió i participació de la pròpia
entitat.

@ Realització de la Setmana de la Participació i dels diversos actes
del X aniversari del CO.

@ Optimitzar els sistemes de treball en equip.
@ Tendir cap a un moviment més assembleari.

@ Realitzar tres jornades de formació sobre educació per a la par-
ticipació al llarg del curs, una d’elles oberta a altres professionals
i entitats.

@ Sessions de formació mensuals sobre aquest tema.

2.6.2. Potenciar la participació de la comunitat educativa 

Objectius específics

• Obrir espais de diàleg entre ciutadans,
agents socials del barri i persones.

• Potenciar accions conjuntes per millorar
la qualitat de vida del barri.

• Lluitar per un projecte comú amb la parti-
cipació de tots.

• Potenciar tota la dinàmica ja existent del
treball en xarxa.

Accions

@ Implicar-se activament en el grup social.
@ Reunions de coordinació amb els diferents agents socioeduca-

tius del barri, entitats i la seva formalització.

@ Participar activament del Pla educació i convivència.
@ Realització de la X Setmana de la Infància i la Joventut.

@ Establir les diferents coordinacions amb els diferents agents del
barri i participar a les reunions corresponents.

@ Grup social, assemblea parroquial, coordinadora de joves.

@ Participar activament en el Pla d’educació i convivència.

2.6.3. Implicar la comunitat educativa amb l’entorn

Objectius específics

• Afavorir i consolidar el treball en xarxa
establert.

• Participar en els fòrums i àmbits del camp
educatiu de la infància i la joventut.

• Adoptar compromisos a nivell social.

Accions

@ Participar en els plans comunitaris del sector i ciutat.
@ Exigir canals de participació per als infants i joves en la vida del

barri/ciutat/societat.

@ Denunciar públicament les violacions dels drets dels menors.
@ Promoure polítiques afavoridores de la infància en risc.

@ Col·laborar amb entitats de caire social i altres ONG.
@ Estar atent i participar activament en els esdeveniments socials

de forma crítica.
@ Pronunciar-se com a entitat amb manifestos.

2.6.4. Participar críticament en la dinàmica social



3. Pla d’actuació Curs 2004-2005
Setembre Formació: Jornades de Formació sobre l’Educació per a la

Participació (2 dies).
Planificació: - Disseny del programa concret del curs.

- Definir el programa com a línia d’acció prioritària.
- Primers contactes amb les famílies.

Participació a les reunions de la xarxa comunitària.
Reunions de coordinació amb la xarxa professional.

Tot l’equip
Tot l’equip
Tot l’equip
Equips/seccions
Representants
Coordinador/a

Octubre Formació:Tarda de dimecres.
Planificació: - Disseny i programació de les activitats concretes.

- Realització d’activitats.
Participació a les reunions de la xarxa comunitària.
Reunions de coordinació amb la xarxa professional.

Tot l’equip
Equips/seccions
Equips/seccions
Representants
Coordinador/a

Novembre Formació:Tarda de dimecres.
Planificació: - Disseny i programació de les activitats concretes.

- Realització d’activitats.
- Inici actes X Aniversari del Centre Obert.

Participació a les reunions de la xarxa comunitària.
Reunions de coordinació amb la xarxa professional.

Tot l’equip
Equips/seccions
Equips/seccions
Tot l’equip
Representants
Coordinador/a

Desembre Formació: Jornades de Formació a Sant Privat (2 dies).
Planificació: Realització del Dia dels Pares.
Avaluació:Avaluació del 1r trimestre.
Participació a les reunions de la xarxa comunitària.
Reunions de coordinació amb la xarxa professional.

Tot l’equip
Tot l’equip
Tot l’equip
Representants
Coordinador/a

Gener Formació:Tarda de dimecres.
Planificació: - Disseny i programació de les activitats concretes.

- Realització activitats.
Participació a les reunions de la xarxa comunitària.
Reunions de coordinació amb la xarxa professional.

Tot l’equip
Equips/seccions
Equips/seccions
Representants
Coordinador/a

Febrer Formació:Tarda de dimecres.
Planificació: - Disseny i programació de les activitats concretes.

- Realització activitats.
- Setmana de la Participació.

Participació a les reunions de la xarxa comunitària.
Reunions de coordinació amb la xarxa professional.

Tot l’equip
Equips/seccions
Equips/seccions
Tot l’equip
Representants
Coordinador/a

Març Formació: - Tarda de dimecres.
- Jornades Obertes de Formació sobre la

Participació (Acte del X aniversari del CO).
Planificació: - Disseny i programació de les activitats concretes.

- Realització activitats.
Avaluació:Avaluació del 2n trimestre.
Participació a les reunions de la xarxa comunitària.
Reunions de coordinació amb la xarxa professional.

Tot l’equip
Tot l’equip
Equips/seccions
Equips/seccions
Tot l’equip
Representants
Coordinador/a

Abril Formació:Tarda de dimecres.
Planificació: - Disseny i programació de les activitats concretes.

- Realització activitats.
- Setmana de la Infància i la Joventut.

Participació a les reunions de la xarxa comunitària.
Reunions de coordinació amb la xarxa professional.

Tot l’equip
Equips/seccions
Equips/seccions
Tot l’equip
Representants
Coordinador/a
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Maig Formació:Tarda de dimecres.
Planificació: - Disseny i programació de les activitats concretes.

- Realització activitats.
Participació a les reunions de la xarxa comunitària.
Reunions de coordinació amb la xarxa professional.

Tot l’equip
Equips/seccions
Equips/seccions
Representants
Coordinador/a

Juny Planificació:Actes finals X Aniversari del Centre Obert.
Avaluació: - Avaluació 3r trimestre.

- Avaluació final del projecte.
- Realització de la memòria final.

Tot l’equip
Tot l’equip
Tot l’equip
Coordinador/a

4. Equip del programa
El Programa d’educació per a la participació el portarà
a terme l’equip del CIJP, especialment a través dels
diversos equips dels centres oberts. D’una manera
especial, es preveu la dedicació d’una o diverses per-
sones que coordinin d’una manera específica aquest
programa, amb la finalitat d’unificar el pla d’actuació en
les diferents seccions.

La figura del coordinador/a serà la responsable de
marcar un caràcter integrador per fer més eficaces les
estratègies d’intervenció i permetre que les accions
assoleixin un caire més global.

Per realitzar aquesta tasca cal conèixer i establir con-
tactes amb els diferents recursos i xarxes professio-
nals: les bàsiques (serveis socials, salut, ensenyament) i
les complementàries (equipaments i serveis de lleure,
esport i cultura, i associacions).També resulta impres-
cindible conèixer els recursos de la pròpia entitat i del
territori. Les tasques de coordinació accentuen els
contactes i intercanvis, compartint recursos, estratè-
gies, afavorint així la xarxa comunitària.

Les funcions estaran marcades per l’equip directiu de
l’entitat, però entre d’altres remarquem:

• Conèixer i divulgar el programa.
• Seguiment i supervisió de l’aplicació del programa.
• Assegurar la progressivitat del programa a cada

secció.
• Responsabilitzar-se de les accions extraordinàries

que generi el programa.
• Donar pautes i ajudar en la revisió i avaluació del

programa.
• Col·laborar en les accions de formació que es rea-

litzin sobre aquest tema.
• Elaborar la memòria del programa.

5.Avaluació
Per avaluar aquest projecte farem servir les dinàmi-
ques i els instruments que habitualment utilitza l’enti-
tat per fer la seva avaluació. Els sistemes i instruments
d’autoavaluació es dissenyaran i desenvoluparan al llarg
d’aquest programa, quedant incorporats en el futur als
sistemes actuals d’avaluació.

5.1. Espais d’avaluació

Es portarà el següent ritme de treball pel que fa
referència a l’avaluació, tot i que també comptem amb
la possibilitat d’incorporar nous espais d’avaluació amb
les noves dinàmiques.

1. Reunió inicial de planificació, revisió i coordinació
de tota l’acció educativa que duem a terme els
diferents serveis i seccions del CIJP. Aquesta reu-
nió té lloc el mes de setembre amb la participació
de tot l’equip d’ educadors del CIJP.

2. Diàriament, en acabar les activitats, es farà un breu
repàs dels esdeveniments del dia i s’omplirà la
documentació corresponent del diari, del suport i
les diferents activitats.

3. Reunió setmanal per equips en què s’alternaran la
revisió i planificació d’activitats amb el seguiment
més personal dels infants i els adolescents.També
és el moment d’estudiar les situacions i dificultats
de l’equip (educadors i monitors). En algunes d’e-
lles es pot preveure una supervisió externa.

4. Reunió trimestral, més llarga, d’avaluació i forma-
ció, on hi haurà una especial atenció al seguiment
dels educadors. Es preveu que sempre la meitat del
seu temps estigui dedicat a la formació dels temes
d’educació social o d’educació en el temps lliure.

5. Reunió trimestral de diagnòstic per als casos en
seguiment. Preparació d’una memòria dels casos
amb unes conclusions per al final de curs.



6. Per a les activitats extraordinàries es farà també
una reunió específica d’avaluació.

7. Reunió final d’avaluació del funcionament, activi-
tats, programes educatius, etc., que queda recolli-
da en la Memòria de final del curs.

5.2. Sistemes i instruments
d’avaluació

Diari 
Fulls d’assistència diària al Centre Obert.
Full diari en el qual es recullen els diferents aspectes dia-
ris del funcionament del centre: (entrevistes, visites,
incidències) a part del seguiment general de les activitats.

Biblioteca
Full d’assistència i seguiment: on es recullen els nois
que hi van en moments en què s’ofereix aquest espai
de forma voluntària. Després es passen al full de segui-
ment del suport educatiu escolar.
Full de préstec de llibres: on es recull aquest servei.
Full d’utilització dels ordinadors: es recullen les
demandes i es reserven els ordinadors per fer treballs.

Suport educatiu escolar
Tenim una carpeta que conté aquestes eines:
Full d’assistència i control de signatures: full que signen
els nois cada dia que vénen a suport.
Full de seguiment del suport: full de cada noi en el qual
consta el que ha treballat en les hores de suport que
té assignades. Quan estan plens van a la carpeta indivi-
dual del noi/a.
Suport compensatori: igual que l’anterior, d’acord als
objectius del PEI.

Carpetes de programes i tallers
Full dels programes i les activitats corresponents que
es van fent (Salut, Competències Socials).
Full d’assemblees: assistents, temes tractats i acords de
les assemblees setmanals.
Full d’activitats i de tallers: Seguiment i avaluació de les
activitats extraordinàries i els diferents tallers que es
programen al llarg del curs (esports, ràdio, expressió,
informàtica).

Seguiment individual
Carpeta de cada destinatari que conté, quan és el cas,
els següents documents:
Fitxa d’inscripció: que inclou la fitxa amb les dades per-
sonals i sanitàries i la fitxa del curs amb les dades espe-
cífiques corresponents a aquest curs.

Informe d’avaluació individual final del curs anterior:
Document valoratiu final del Centre Obert de cada
infant o adolescent que es basa en les observacions
que s’han anat recollint diàriament i els seguiments tri-
mestrals que s’han anat fent al llarg del curs anterior.
Informe de derivació: del CIJP, del CEIP de l’IES i/o de
EBASP. Tenim un format especial per als instituts, de
manera que ens informin de forma més completa del
noi/a i no es redueixin als aspectes acadèmics.
Protocol d’observació inicial: a realitzar durant el 1r
mes.
Fitxa inici de seguiment: document valoratiu de la
situació de cada destinatari en els següents àmbits:
relacional, conductual i d’aprenentatge.
Full de seguiment i incidències: document de caràcter
descriptiu on es recullen tots els aspectes rellevants de
cada noi/a que van succeint al llarg del curs. És elabo-
rat per la persona que porta a terme la intervenció
directa amb el jove. El seguiment abraça diferents
nivells (relacional, actitudinal, afectiu, cognoscitiu).
Planificació i avaluació de tutories: document on es
recullen els objectius de cada sessió així com el con-
tingut, la metodologia, el material, el desenvolupament
i l’avaluació de la sessió.
Recull d’entrevistes i tutories amb el noi/a: recull d’en-
trevistes de l’infant o l’adolescent i també del segui-
ment tutorial.
Avaluació final de les tutories: document valoratiu del
seguiment tutorial realitzat per avaluar l’actitud del
nen/a o noi/a en l’espai, la relació nen/a-tutor/a, els
continguts treballats, les estratègies i el nivell d’assoli-
ment dels objectius.
Recull d’entrevistes i reunions amb agents externs:
família, CEIP, IES, SSAP i altres coordinacions.
PEI: Es fixen els objectius bàsics i prioritaris per a cada
destinatari al llarg del curs. És un document elaborat
pels educadors i consensuat amb els voluntaris.
Fulls de seguiment del PEI: document de seguiment i
avaluació del PEI. Conjunt d’observacions que s’han
anat recollint a través dels fulls de seguiment diari.
Permet fer una valoració almenys trimestral, on es
prioritzen els objectius de treball per a cada cas.
Full de seguiment diari: full de seguiment per a cada dia
en els casos d’un seguiment d’aquestes característi-
ques dictat per part de l’EAP o perquè ho han deter-
minat així l’equip d’educadors.
Informe d’avaluació individual final: document valoratiu
final de cada destinatari que es basa en les observa-
cions que s’han anat recollint diàriament i els segui-
ments trimestrals que s’han anat fent. Es farà pel juny i
es treballarà amb el noi/a, es farà un retorn a la família
i als serveis que han derivat el noi (IES o SSAP).
Altres documents: Notes del CEIP, de l’IES.
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6. Pressupost

FORMACIÓ Jornades d’Inici de Curs

Jornades de Formació a Sant Privat

Jornades Obertes de Formació 1.400 €

ACTIVITATS Dia dels Pares 

Setmana de la Participació

Setmana de la Infància i la Joventut 2.200 €

MATERIAL Material didàctic

Material de divulgació

Material fungible 600 €

COORDINACIÓ Coordinació i supervisió del projecte 1.800 €

TOTAL 6.000 €
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1. Introducció: El repte
de viure i treballar junts

“No hi ha cap compartir que no porti un projecte.
Ni cap projecte que no porti un somni.
Ni cap somni que es pugui fer realitat sense esperança.”

Paulo Freire

Aquesta frase de Paulo Freire encapçalava la convo-
catòria per a la festa de final de curs celebrada amb
motiu del X Aniversari dels Centres Oberts a Santa
Eugènia i del final de la “campanya” sobre la participa-
ció que vàrem viure el dia 3 de juny. Nens i nenes,
pares i mares, educadors i educadores, voluntaris,
amics i amigues celebràvem que val la pena compartir,
tenir un projecte com el de la participació, somniar i
ser persones que viuen amb esperança.

Al llarg de tot aquest curs hem treballat amb intensi-
tat el tema de la participació. Quan el curs anterior el
vàrem plantejar i dissenyar, érem conscients que no es
tractava de una tasca senzilla. La participació, tal com
queda definida al llarg de tot el projecte, és un VALOR,
un referent moral i ètic per construir qualsevol realitat
humana, també una comunitat educativa com ho és la
nostra; però, al mateix temps, és una METODOLO-
GIA, un caminador que ens ajuda a viure i treballar
d’una manera determinada totes les accions que por-
tem a terme al centre. Hem procurat tenir presents
totes dues coses.

En aquest sentit podem dir que la participació és una
FINALITAT, una meta a la qual volem arribar, però al
mateix temps la participació és un PROCÉS que marca
i determina tot el camí per aconseguir que les perso-
nes que hi estem implicades siguem realment partici-
patives (que inclou un gruix gran de riquesa: persones

solidàries, properes, democràtiques...). Ens assenyala la
fita on volem arribar i ens porta al convenciment que
només és possible fent-ho d’una manera participativa;
per això parlem de repte. La participació és un valor
que impregna ja ara totes les accions que realitzem als
centres oberts; però, al mateix temps, com a procedi-
ment, podem millorar molt encara per esdevenir més
participatius i que això ens ajudi realment a ser més
persones.Que la realització d’aquest projecte ens hi ha
ajudat és evident en molts sentits: els educadors tenim
consciència que s’ha tingut molt més en compte a l’ho-
ra de realitzar les activitats; els pares han vingut i par-
ticipat molt més que en d’altres cursos, en les dinàmi-
ques del centre; hem aprofundit conceptualment en
molts termes referents a aquests temes. Per tot plegat
tenim la percepció que ha valgut la pena l’esforç realit-
zat i que moltes coses queden ja integrades en les
dinàmiques habituals dels centres oberts.

I això que és cert per a tot el programa es fa encara
més evident en el desenvolupament de l’objectiu 3 (el
veurem més endavant), que vindria a ser com el resum
de com iniciar als destinataris en unes dinàmiques par-
ticipatives. Dinàmica i tarannà que pensem que s’ha
traslladat a totes les activitats del Centre.

Per acabar aquesta introducció unes paraules d’agraï-
ment pel que ens ha representat participar i obtenir la
Beca Joaquim Franch. Tot i que presentàvem un pro-
jecte molt ampli, que evidentment superava els àmbits
ordinaris en què es mouen la majoria de projectes que
s’hi presenten, a nosaltres ens ha possibilitat dur a
terme un seguit d’activitats que d’altra manera no
haguessin estat possibles i oferir a altres persones, pre-
ocupades per donar més qualitat a la pràctica educati-
va, un camí per fer operatiu i treballar un valor com el
de la participació, i que aquest mateix valor impregni
totes les pràctiques.

A nosaltres ens ha servit i estem agraïts. Esperem que
també us sigui útil a tots vosaltres.



2.Avaluació dels
objectius

“L’home no pot participar activament en la història,
en la societat, en la transformació de la realitat,
si no se l’ajuda a prendre consciència de la realitat 
i de la seva pròpia capacitat per transformar-la.”

Paulo Freire

Les poques paraules de la frase anterior resumeixen
molt bé el que hem pretès en realitzar aquest progra-
ma. Farem en aquest capítol un repàs de com valorem
l’assoliment dels objectius. En el capítol 2, on analitzem
i valorem les accions dutes a terme, es veu molt més
concretat tot el que ara direm. Ens limitem a fer un
breu comentari de cada una de les línies generals d’ac-
tuació.

1. Descobrir la riquesa única i insubstituï-
ble que té tota persona.

Aquest és un dels objectius nuclears de tota la
feina que portem a terme al Centre Obert: ajudar
que els destinataris, moltes vegades limitats per
molts factors que fan molt complex el seu creixe-
ment com a persones, no hi quedin limitats. No
hem partit mai, en la relació educativa amb els
destinataris, dels seus dèficits o carències, sinó de
les seves possibilitats i potencialitats. Creiem en la
resiliència de les persones i procurem actuar d’a-
cord amb tot això. Per aquest motiu els temes de
l’autoestima i de l’autoimatge estaven ja presents
en la nostra pràctica i eren un punt de partida en
cert sentit ja assumit, però imprescindible per
poder dur a terme la resta del pla.

2. Estimular en els infants i adolescents el
sentit de la responsabilitat personal de
les seves accions, envers el grup i el
medi en què viuen.

De sempre hem cregut en el protagonisme dels
infants i joves en el seu procés de creixement per-
sonal, la qual cosa no vol dir, però, que sempre ho
sapiguem respectar i potenciar. La realització del
programa ens ha ajudat a aprofundir en el conven-
ciment de fons: el protagonisme de totes les per-
sones, la inutilitat de voler substituir-les en les
seves responsabilitats.També ens ha ajudat molt a
buscar mitjans per fer possible aquest protagonis-
me. Moltes de les accions de l’apartat 2 en són una
mostra. Creiem que els nois i noies han crescut en
aquest sentit de la responsabilitat.

3. Promoure una aportació valuosa dels
infants i adolescents en les tasques
comunes.

La participació, l’hem afrontada com un tema
transversal, present en totes les accions que duem
a terme; però també pot tenir un enfocament més
específic, com el que hem treballat en aquest ter-
cer apartat: han estat les accions encaminades
directament a fer l’aprenentatge de les dinàmiques
de participació, que després s’han aplicat a d’altres
camps. Hem dedicat molt temps i esforços a tre-
ballar-ho i creiem que el resultat ha estat òptim. La
formació ens va permetre consensuar la definició
de les accions, dissenyar més la base teòrica i con-
cretar la metodologia. Atès el volum d’aquesta
memòria, ens és impossible explicar totes les
accions dutes a terme. Hem fet uns petits qua-
dres-resum i parlem només d’algunes accions més
concretes.

4. Col·laborar en projectes col·lectius
amb sentit crític i opinió formada.

Com succeïa amb l’objectiu primer, fa temps que
portem a terme un programa de competències
socials que recull també la finalitat d’aquest objec-
tiu. En aquest sentit és un programa molt consoli-
dat, adaptat a les diverses edats i progressiu que ja
es porta a terme amb bons resultats. És una base
imprescindible per poder educar a les persones
en el valor de la participació tant en la seva dimen-
sió cognitiva com valorativa o moral, com de com-
promís en la realitat. Creiem, doncs, que aquest
objectiu també està essent assolit.

5. Afavorir que les famílies desenvolupin
dinàmiques participatives i de respon-
sabilitat.

Aquest és un dels objectius que considerem que
el programa més ha ajudat a treballar i a aconse-
guir. Ha millorat de manera increïble (ho qualifi-
quem així en alguns moments) la participació dels
pares i mares en les dinàmiques del centre.
Certament la beca ha permès la realització de fes-
tes, berenars que han palesat de manera clara que
l’objectiu s’acomplia. On ens costa més fer una
valoració és sobre el fet de si el programa ha aju-
dat a tenir dinàmiques més participatives al mateix
nucli familiar. De totes maneres sí que això també
s’ha recollit en la proposta de treball amb famílies
per als propers cursos com una de les eines fona-
mentals –la participació– per millorar les capaci-
tats educatives de les famílies.

6. Créixer com una entitat que possibilita
dinàmiques de participació i de respon-
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sabilitat de tots i que s’implica en la
dinàmica social.

Dedicar temps, reflexions, imaginació, al voltant
d’un valor com el de la participació fa que tota
l’entitat, que tot l’equip i cada un dels grups de
treball hagin tingut aquest tema com un dels
importants al llarg de tot el curs i s’hagi crescut
realment en la participació en tota l’entitat.
Creiem, per enllaçar amb la frase que encapçala
aquest apartat, que hem crescut en el convenci-
ment que l’educació suposa prendre consciència
de la realitat per transformar-la i que ens hi hem
implicat més.

3.Avaluació de 
les accions

“Hom s’educa a partir de l’experiència de l’acció
envers el medi, a partir de la vida. Els infants i adoles-
cents viuen els esdeveniments quan són els protago-
nistes i poden expressar-se i intervenir-hi.
Aquesta és la manera que les experiències esdevenen
educatives i enriquidores.”

Com explicàvem en l’apartat anterior, els objectius
s’han dut a terme a través d’una gran quantitat d’acti-
vitats, d’accions. Ens era impossible classificar-les d’a-
cord a cada una de les línies. Hem pensat que era
millor fer-ho través de la següent classificació:

- Accions formatives 
- Accions integrades en la dinàmica del Centre

Obert
- Accions de treball amb les famílies
- Accions extraordinàries
- Participació al Pla d’educació i convivència

Les tres primeres tenen un destinatari prioritari cada
una. Els educadors i educadores en allò que fa referèn-
cia a les accions de formació; els nois i noies de mane-
ra especial en el segon, i les famílies en el cas del ter-
cer bloc. Les accions extraordinàries representen el
que el seu nom indica i ens han afectat a tots. La darre-
ra ha vingut motivada per la implicació molt activa de
tota l’entitat en aquest pla i per tant afectaria també a
tothom.

Totes les accions que s’han dut a terme al llarg del curs
que fan referència a aquest programa s’han realitzat
respectant i tenint especial cura, d’una banda, en la
progressivitat plantejada en els objectius referits al tre-
ball educatiu amb els infants i adolescents i, de l’altra,
en la coherència de les accions destinades a les famí-
lies i l’entitat.Valorem que els dos aspectes han estat
assolits.

Per situar adequadament en un context més ampli
aquestes accions cal tenir present el pla d’actuació
seguit i la seva temporalització. Respon molt fidelment
a allò que ens havíem plantejat a l’inici del curs.

Les variacions només han afectat algunes activitats
extraordinàries que no s’han pogut dur a terme en no
rebre la totalitat de la beca.
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3.1. Accions formatives 

En tot moment vàrem creure que una de les condi-
cions per reeixir en aquest programa era donar una
formació adequada a les persones que l’havien de dur
a terme. Hem de diferenciar dos tipus d’accions for-
matives: aquelles adreçades a l’equip com a formació
interna i les realitzades a altres persones i equips, pre-
sentant el nostre programa sobre la participació i on
nosaltres actuàvem com a “formadors”.

Valorem molt favorablement la formació rebuda, que
ens ha permès aprofundir en els conceptes i en el valor
de la participació. Després ens ha permès transmetre-
ho als destinataris i a l’ambient general. Ens limitem a
descriure-les, perquè creiem que s’entenen prou.
També valorem bé les formacions donades a altres enti-
tats o en la Trobada de Centres Oberts de Catalunya.

FORMACIONS REBUDES

Definició de conceptes
Aquesta sessió va ser prèvia a la implementació del

programa, perquè era molt necessari consensuar amb
l’equip a què ens estàvem referint quan parlàvem d’as-
semblea, gran grup, comissions de treball, petit grup.
Primer vàrem omplir individualment una graella amb la
definició personal de tots els conceptes que crèiem
necessaris posar en comú i que, a més, tenien una
presència important en tot el programa. En la sessió
pròpiament dita vàrem exposar i comentar les defini-
cions individuals fins a consensuar-ne una.

La participació és...
Era important debatre què entenia l’equip per partici-
pació abans d’aplicar el programa. En aquesta sessió es
va parlar de la participació com a valor i com a mitjà,
dels diferents nivells de participació, de les actituds i
aspectes que l’afavoreixen i de la participació de l’equip
al centre.

Les campanyes al CIJP
Aquesta va ser una sessió formativa específica sobre el
treball educatiu a través de les campanyes. D’aquesta
sessió en va resultar un breu document on, a més de
definir el que entenem per campanya, els seus objec-
tius i criteris a tenir en compte, conté una classificació
del tipus de campanyes a realitzar, segons el seu con-
tingut, temporalitat, destinataris i incidència en la pro-
gramació de les activitats.

Recepció del PLAJIS
El Pla per a la justícia i la solidaritat és un conjunt de
programes ordenats i desenvolupats per tal d’afavorir

la vivència i coherència amb aquests valors i es treba-
lla al voltant de quatre grans blocs: la participació, la
igualtat, la pau i la natura. Aquest curs n’hem fet la
recepció, a partir d’una sessió de treball que es va divi-
dir en dues parts: a la primera es van presentar els
objectius generals del pla, abast, etc. A la segona part,
les propostes per treballar el pla al centre obert d’in-
fants i al centre obert d’adolescents.

El sentit de pertinença
A partir de l’afirmació que la participació suposa
una determinada identitat col·lectiva i que sense
això és difícil que hi hagi participació, vàrem dedicar-
hi dues sessions; en la primera es van tractar i deba-
tre aquells aspectes afavoridors del sentit de perti-
nença: sentir-se acollit/da, creant lligam afectiu; sen-
tir-se valorat/da, detectant unes necessitats a les
quals es vol donar resposta, compartint idees comu-
nes de fons, implicant-nos, sentint-nos corresponsa-
bles. En la segona sessió es va realitzar una dinàmi-
ca per avaluar l’equip en tres aspectes: dinàmica
interna (reunions), en la presa de decisions i en l’ac-
ció, assenyalant els punts forts, punts febles i pro-
postes de millora.

FORMACIONS DONADES

Centre Obert Cruïlla
El passat 29 de desembre de 2004, un dels educadors
de l’equip va assistir a les Jornades de Formació del
Centre Obert Cruïlla per adreçar una sessió de for-
mació a les diferents seccions de l’entitat per posar
en marxa i desenvolupar el nostre Programa d’edu-
cació per a la participació. En primer lloc, es va fer
una posada en comú de tot el que es treballava a
nivell de participació a cada secció, després es van
presentar i comentar les línies generals d’actuació i
objectius i, en darrer lloc, els objectius específics i
accions corresponents a cada secció segons les fran-
ges d’edat.
Va ser una proposta molt ben rebuda per tots ells, per-
què, tot i que ja realitzen accions i dinàmiques partici-
patives, no es fa de forma sistemàtica i ordenada amb
un programa.

VII Trobada de Centres Oberts de Catalunya
El dissabte dia 16 d’abril de 2005 es va celebrar a
l’Hospitalet de Llobregat la VII Trobada de CO de
Catalunya. Enguany hi va haver quatre taules rodones
simultànies amb dues ponències per taula i tema: “Les
famílies”, “El territori”, “La interculturalitat” i ”El grup
d’iguals”. Fou en aquesta darrera taula rodona que una
representació de l’equip va presentar el nostre
Programa d’educació per a la participació.
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3.2.Accions integrades en 
la dinàmica del centre obert 

La participació implica també un procés d’aprenentat-
ge. Cal que els infants i adolescents aprenguin a parti-
cipar en espais de discussió, de planificació i avaluació
d’accions i que desenvolupin diferents competències:
saber escoltar, prendre decisions, resoldre problemes,
compartir, l’empatia.
Amb aquesta finalitat, una part important del pro-
grama va adreçat específicament a l’aprenentatge de
les dinàmiques de participació, però també a l’apli-
cació progressiva d’aquestes a la dinàmica diària del
centre.
Al llarg del curs, aquestes accions s’han anat integrant
de forma molt positiva en la manera de fer i en el dia
a dia amb els infants i adolescents.
Hem dedicat molt temps a treballar-ho, ja que prèvia-
ment vàrem haver de dissenyar la base teòrica i con-
cretar la metodologia de cada acció; però, vistos els
resultats i les valoracions dels mateixos infants i ado-
lescents, no hi ha cap dubte que l’esforç ha valgut la
pena.
Cada secció ha resumit on i com s’apliquen aquestes
accions més concretes del programa que queden ja
integrades a la dinàmica dels centres oberts. A conti-
nuació podem veure la descripció d’algunes de les
accions més concretes i els quadres-resum correspo-
nents a les tres seccions, CO casalet (6-9 anys), CO
casal (9-12 anys) i CO Güell (12-16 anys), on també
fem constar a quin objectiu general correspon cada
acció.

3.2.1. Les assemblees

Definició
L’assemblea és una reunió de tota la secció o d’una
part per tractar conjuntament, educadors i destinata-
ris, del funcionament i l’organització del Centre Obert.

Objectius
1. Fomentar el sentit de pertinença a partir del

tractament de temes que afecten el grup, el
centre...

2. Interioritzar les habilitats socials bàsiques per
crear un espai de participació.

3. Superar les conductes individualistes i inte-
rioritzar les capacitats per al treball en grup.

4. Iniciar, interioritzar i desenvolupar dinàmi-
ques assembleàries.

5. Caminar cap a l’autogestió per a la realització
de tasques comunes.

Metodologia
A totes les seccions del Centre Obert es realitza una
assemblea setmanal per informar, programar i avaluar
la marxa del centre. Setmanalment, a la reunió dels
diferents equips, es decideix el tipus d’assemblea a rea-
litzar i els temes a tractar.
Mentre que a la secció d’adolescents es va treballant el
fet que siguin portades per ells mateixos, a la secció
d’infants són conduïdes pels educadors. En totes les
seccions hi ha el càrrec del secretari/ària de l’assem-
blea, que és l’infant o adolescent encarregat de pren-
dre nota dels acords, propostes i valoracions que sor-
geixen.

Avaluació 
Al final de cada trimestre, una de les assemblees es
dedica a l’avaluació d’aquesta activitat: si s’han dut a
terme les propostes sorgides (dies en blanc i altres), la
seva utilitat, la seva actitud en l’espai.

3.2.2. El treball en comissions

Definició
És una metodologia de treball en la qual es formen grups
reduïts, encarregats de la planificació, preparació, realit-
zació i avaluació d’una tasca o una activitat concreta.
A través de grups reduïts s’implicarà els infants en la
dinàmica del centre, de manera que hagin de preparar
alguna cosa per al casal. Normalment, es creen dife-
rents comissions i cadascuna prepara una part de l’ac-
tivitat, festa... Amb el treball realitzat per les diferents
comissions s’arriba a la realització global de l’activitat.
També és possible que una sola comissió sigui l’enca-
rregada de preparar tota una activitat.

El Repte de Viure i Treballar Junts del Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia

53



Objectius
1. Iniciar-se en la cogestió d’algunes activitats del cen-

tre de forma conjunta a través de grups reduïts.
2. Assumir responsabilitats en la preparació i execu-

ció d’activitats.
3. Adonar-se de la importància de la responsabilitat

individual per al bon funcionament del grup.
4. Fomentar la capacitat per treballar en equip.

Metodologia 
Durant el primer trimestre del curs es treballa la res-
ponsabilitat individual a través de l’assumpció de
càrrecs. Un cop assumida aquesta responsabilitat es
traspassa a nivell del grup.
Al segon trimestre, en una assemblea, s’explica què és
una Comissió, com funciona, per a què serveix i que
ara també treballarem, a part de la responsabilitat indi-
vidual a través dels càrrecs, la responsabilitat grupal.
A partir d’aquí es creen comissions per grups d’edats
(també poden ser grups heterogenis) per a la prepara-
ció d’alguna activitat del centre. D’aquesta manera
aprenen a treballar tots per un mateix objectiu.
Les taques de les comissions poden anar des de la pre-
paració de l’ambientació d’una festa, a pensar proves
per una gimcana... o fins i tot que portin la dinàmica de
l’activitat (això es fa amb els més grans). La durada d’a-
questes comissions depèn de les tasques a realitzar.

Avaluació
Un cop materialitzada l’activitat es realitza la valoració
del funcionament de cada comissió i del funcionament
general de l’activitat per part dels participants i de cada
comissió. D’aquesta manera, a més de revisar, es pot
valorar què cal millorar en vistes a properes comissions.

3.2.3. Dies en blanc

Definició
Durant el curs es
donen espais buits
en la programació
que el grup d’infants
pot completar amb
les seves propostes
escollides democrà-
ticament a l’espai d’assemblea.

Objectius
1. Ser capaç d’aportar idees per a la programa-

ció dels diferents espais del centre, reflectint
els propis interessos individuals i del grup.

2. Ser conscient d’aquelles propostes que es
poden dur a la pràctica (principi de realitat).

3. Adonar-se dels beneficis del treball assembleari.

Metodologia
Un cop escollida la proposta per al dia en blanc d’a-
quella setmana, el grup decideix a l’espai d’assemblea el
funcionament general de l’activitat i dinàmica (ex: en el
cas del palomato van decidir que, com que hi havia
només 45 minuts de joc, els dos equips tinguessin el
mateix temps per llançar la pilota, malgrat que l’altre
equip encara no fos eliminat).
Durant el curs s’intenta que les activitats no es repetei-
xin per tal de fomentar la creativitat en les propostes.

Avaluació
La revisió dels dies en blanc es fa un cop per setma-
na abans de triar el següent dia en blanc (si l’activi-
tat ha funcionat, si s’han respectat les normes) i, al
final del trimestre, es valora de forma global el fun-
cionament dels dies en blanc. Les activitats escollides
que s’han realitzat han estat: patinatge, joc lliure,
palomato, “el cementiri”, “matar conills”, futbol, “el
pistoler”, vòlei, “la patata calenta”, joc de rol i bàs-
quet.

3.2.4. Els càrrecs

Definició
El càrrec és aquella tasca o funció concreta que s’en-
carrega individualment i per un temps determinat a
una persona. L’assignació de càrrecs en la dinàmica del
centre obert s’estableix amb la finalitat que el grup
assumeixi responsabilitats de forma individual i afectin
de forma positiva en el bon funcionament del grup i del
centre. Són rotatius i de durada limitada.

Objectius
1. Fomentar la responsabilitat individual per afa-

vorir el bon funcionament del grup.
2. Afavorir el sentit de pertinença a partir de la

implicació activa en la dinàmica del centre.
3. Promoure una actitud autònoma a l’hora de

dur a terme responsabilitats.
4. Prendre consciència de la importància de

col·laborar en tasques comunes.

Metodologia
L’equip d’educadors, a l’inici del curs, decideix quins
càrrecs es realitzaran al llarg del curs, caracteritzats
per la seva flexibilitat. És a dir, es poden ampliar el
nombre de càrrecs o canviar-los segons la valoració
que se’n faci al llarg del curs, com també si el duran a
terme un o més infants.
També decidirà qui són els responsables cada setmana
de dur a terme les diferents tasques assignades.Durant
el curs l’equip ha de vetllar per una participació de tot
el grup de forma equitativa.
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Alguns dels càrrecs assignats són: encarregat/da del
racó de berenar, del racó de contes, del racó de deu-
res, dels tallers, de reciclatge, de ludoteca, de secreta-
ri/ària de l’assemblea, cooperant (educador/a).

Presentació
A l’inici del curs, en una assemblea informativa, es pre-
senten els càrrecs que es duran a terme al llarg del
curs, per tal d’afavorir una implicació de tot el grup en
el bon funcionament del centre. Aquests càrrecs es
troben emmarcats en una cartellera a l’espai d’assem-
blea, on els nens/es poden visualitzar els responsables
de cada càrrec.

Funcionament
Dins l’assemblea s’informa a qui li toca realitzar aque-
lla setmana els diferents càrrecs. Durant la setmana i
per garantir el bon funcionament d’aquests, s’estableix
el càrrec del cooperant, impulsat per un/a educador/a,
que s’encarrega de promoure la materialització dels
càrrecs i el seguiment d’aquests per poder fer-ne una
valoració posterior.

Avaluació
A l’assemblea del següent dimarts es revisa i valora el
bon funcionament dels càrrecs (tant l’autoavaluació
com l’avaluació que fa el grup dels càrrecs) i es fa la
rotació i nou repartiment de càrrecs.

3.2.5.Autoavaluació dels deures

Definició
És un sistema d’avaluació, on el nen/a ha de ser capaç de
valorar individualment el treball realitzat en l’espai de
suport educatiu escolar.Aquest espai consisteix a oferir
a tots els nens i nenes un espai d’estudi i un lloc per
poder realitzar els seus deures. És l’espai on es realitza
un seguiment diari dels deures escolars, la maleta, el
material escolar. És un espai obligatori per a tots.

Objectius
1. Crear un espai de participació en l’espai de suport

educatiu escolar.
2. Iniciar l’infant en l’adquisició d’habilitats per ava-

luar-se ell mateix.
3. Promoure una actitud crítica vers el seu treball

personal.
4. Fomentar les responsabilitats en les tasques escolars.
5. Afavorir una actitud positiva en l’espai de suport

educatiu escolar.

Presentació
En una assemblea, al principi de curs, s’explica el fun-
cionament de l’espai de suport educatiu escolar. Dins

d’aquest s’integra la tasca d’autoavaluació diària, on
l’infant n’és el màxim responsable. Seguidament s’ex-
plica al grup la metodologia a seguir.Aquesta ha de ser
entenedora, amena i precisa.
Simulant un semàfor, es presenten els 3 colors que
corresponen a tres nivells d’avaluació. El verd s’adjudi-
ca a aquell nen/a que ha portat tot el material neces-
sari per realitzar les seves tasques escolars i que ha
treballat amb bona actitud durant el transcurs del
suport educatiu escolar. El groc s’atorga a aquell nen/a
que o no ha portat tot el material necessari o la seva
actitud no ha estat l’adequada (poca responsabilitat
per la tasca escolar, actitud provocadora i distorsiona-
dora amb els companys/es). El vermell, si les dues situa-
cions anteriors es manifesten simultàniament.
L’autoavaluació es recull en un plafó, on hi ha el nom de
tots els nens/es i els dies de la setmana en forma de qua-
drícula. Al costat del plafó hi haurà també una capseta
amb gomets verds, grocs i vermells, colors que represen-
ten els tres nivells d’avaluació esmentats anteriorment.
Serà l’infant qui, un cop consensuat el color que li perto-
ca amb l’educador/a,es col·locarà el gomet corresponent.

Seguiment
Aquest espai de participació es revisa mensualment i con-
juntament amb el grup d’infants dins l’assemblea de l’úl-
tim dijous de cada mes, la qual està destinada a valorar la
dinàmica general del casalet (espais, racons de joc, tallers).
En aquesta es mostren les quadrícules setmanals del
mes i, a nivell general, es comenten i valoren aquells
aspectes a destacar, tant positius com negatius, del
grup. A més, si s’escau, s’aprofita per ressaltar alguna
situació concreta d’algun nen/a que hagi estat significa-
tiva tant si és per reforçar-lo positivament (felicitar-lo
davant el grup) o, al contrari, reflexionar sobre aquelles
conductes que han incidit de forma negativa en la dinà-
mica de l’espai de suport educatiu escolar.

Avaluació 
Dins les reunions de secció, que es realitzen un cop a
la setmana, es destina un temps, en l’última reunió de
cada mes, per fer una valoració tant a nivell general
(dinàmica de grup) com específic (casos individuals a
destacar). Aquest seguiment es fa a través de la qua-
drícula i del registre diari. Les conclusions extretes
serveixen per dinamitzar la posterior avaluació de l’es-
pai, en l’assemblea de l’últim dijous de cada mes, ja
esmentada anteriorment.

3.2.6. Els sistemes d’autoavaluació

Definició
Dinàmica dissenyada per desenvolupar l’actitud i l’hà-
bit d’autoavaluar-se en les activitats que es realitzin. Ho
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volem realitzar de manera progressiva, passant de fer
avaluacions més concretes i sovintejades a l’adquisició
de l’hàbit de l’autoavaluació. Es vol fer en totes les acti-
vitats realitzades.

Objectius
1. Iniciar-se en l’avaluació de les activitats com

una dinàmica habitual.
2. Aprendre, a partir de la pràctica, a fer autoa-

valuació.
3. Tenir i adquirir la capacitat de l’autocrítica.
4. Comprendre la utilitat que per millorar tenen

les autoavaluacions.
5. Aprendre a realitzar-les a través de tècniques

diverses.

Metodologia
Tot i que està pensat aplicar-ho en totes les activitats,
no es realitzarà de la mateixa manera ni al mateix
temps en totes les activitats.
En el full de planificació es fixarà la data concreta en
què es farà l’avaluació de: jocs, tallers, ludoteca, expres-
sió.A l’inici de curs farem una autoavaluació del suport
escolar i la implicació de la gent i com millorar (es farà
a través d’un full/graella personal).Al final de cada acció
de cada una de les campanyes també es farà l’avaluació.
Igualment i dins l’espai T-grup es farà l’avaluació dels
diversos programes educatius realitzats: salut, com-
petències socials, etc.
Es realitzaran en espais curts de temps, ja que no
comptem amb espais fixos d’assemblees. Al llarg del
curs totes les activitats s’hauran avaluat un mínim de
tres vegades.
Valorem favorablement la dinàmica iniciada. En el cas
del suport, fer l’avaluació inicial va donar consistència
a l’activitat realitzada. En els altres casos, els nois i
noies han fet avaluacions d’interès i sempre hem inten-
tat que, a banda de l’avaluació més general, fessin la
valoració de la seva pròpia actitud i participació en les
activitats. Respecte a l’autoavaluació creiem que la
dinàmica encetada aquest curs és la correcta i que cal
seguir-la els propers cursos, també en els espais de
seguiment tutorial.

3.2.7. La cartellera

Definició 
En la secció d’adolescents, la cartellera ha estat un ins-
trument de participació molt important al llarg del
curs i que ha tingut molt protagonisme. Com que està-
vem en un espai únic, per obres en el centre nou, es va
plantejar l’ús de la cartellera com un dels instruments
fonamentals per dur a terme el programa de la parti-
cipació. Es tractava d’una cartellera molt gran i visible

des de tota la sala, dividida en molts racons o espais
que responien a les diverses finalitats plantejades.

Objectius
1. Oferir un espai per fer propostes i avalua-

cions de les activitats.
2. Posar en funcionament una bústia de suggeri-

ments.
3. Tenir un espai de notícies d’actualitat.
4. Presentar la programació de cada dia.
5. Recollir activitats i dinàmiques ja realitzades.
6. Ser l’espai de felicitació dels aniversaris.
7. Mantenir actualitzades les normes de funcio-

nament.
8. Informar de puntuacions, premis.

Metodologia
Cada un dels objectius anteriors correspon a una de
les seccions en què estava dividida la cartellera. Per
mantenir-la actualitzada es van nomenar els encarre-
gats de cada una de les seccions: un de primer cicle, un
de segon cicle i un educador/a per a cada una. Ells eren
els encarregats de recollir les diverses aportacions i
incloure-les a la cartellera. Per dinamitzar encara més
aquest espai, sempre hi havia petites bromes o petits
concursos que incentivaven que la gent la mirés i s’uti-
litzés. Una altra manera d’utilitzar-la era durant les
assemblees, perquè alguna d’aquestes es va fer entorn
de la cartellera.

Avaluació
Com la resta d’activitats es va avaluar en dues de les
assemblees de secció i també es va afavorir que els nois
i noies fessin la seva autoavaluació de com havien utilit-
zat aquest espai, especialment els encarregats, ja que
per al segon trimestre es van canviar els encarregats.
La valoració feta ha estat molt favorable, ja que creiem
que ha estat un instrument senzill, constant, que supo-
sa una dinàmica en si mateixa participativa i que ajuda
a opinar, informar, valorar, a ser creatius. La valoració
és molt positiva en els dos primers trimestres. El ter-
cer trimestre, en fer el canvi i no tenir cartelleres al
local nou, no ha estat possible portar-la a terme. Per al
proper curs es planteja seguir amb aquesta dinàmica,
però en diverses cartelleres que es trobaran ubicades
en sales diferents.

3.2.8. El programa de competència social
Decideix

Definició
Aquest és un programa dissenyat pel pedagog Manuel
Segura i que ha estat adoptat pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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La competència social és la capacitat de relacionar-se
assertivament amb els altres i requereix:

1. una correcta autoestima, autocontrol i automotiva-
ció i capacitat d’empatia,
2. una maduresa moral,
3. habilitats socials i control emocional adequat.

Objectius
La finalitat del programa Decideix és desenvolupar
aquesta capacitat de relacionar-se assertivament, és a
dir, aprendre a fer o dir allò que és just i eficaç en cada
moment. Els continguts que treballa combinen les habi-
litats cognitives, el raonament moral i els valors i les
habilitats socials.

Aplicació
Aquest programa s’aplica a les diferents seccions del
Centre Obert des del curs 2002-2003 i es porta a
terme en diferents espais segons la secció: a les tuto-
ries (individuals i/o grupals), al suport educatiu com-
pensatori, al petit grup o T-grup.

Avaluació
En ser un programa adreçat inicialment a l’àmbit esco-
lar, manllevat del Departament d’Educació, ha calgut
fer-ne una certa adaptació pel que fa a les activitats, i
veiem necessària la recerca de nous materials que aju-
din a ampliar els continguts del programa i fer-lo més
atractiu. Valorem molt positivament aquest programa
pels resultats obtinguts i perquè representa una base
imprescindible a l’hora de treballar el valor de la parti-
cipació. De tota manera se’ns presenten certs dubtes
a partir de les diversitats culturals tan grans i de la
reflexió sobre el tema de les valoracions morals i la
construcció d’un projecte personal.

3.2.9. Les campanyes

Definició
Per campanya entenem un conjunt d’accions educati-
ves especialment pensades i articulades per remarcar
un esdeveniment o uns valors. La campanya pot tenir
una gran incidència educativa i contribuir a la sensibi-

lització i promoció de determinats valors que es con-
sideren importants.

Objectius 
1. Informar i analitzar determinats esdeveni-

ments o valors.
2. Sensibilitzar i tenir un esperit crític sobre

aquests valors o esdeveniments.
3. Aconseguir la participació de tots al voltant

d’algun dels objectius del projecte educatiu.
4. Promoure processos de canvi a partir dels

valors o esdeveniments treballats.
5. Utilitzar una metodologia que integra, intensi-

fica i optimitza les diverses accions educatives
realitzades durant un temps o un espai a l’en-
torn d’aquests valors o esdeveniments.

Criteris
Entenem que les campanyes han de ser creatives,
impactants i de qualitat. Per aconseguir-ho cal tenir en
compte aquests criteris:

- Que articulin el major nombre possible d’in-
tervencions educatives en un període de
temps.

- Tenir cura dels detalls: ambientació, lema, car-
telleres.

- Que cada campanya tingui la importància ade-
quada, tant en intensitat com en durada.

- Implicar el nombre més gran possible de per-
sones: joves, educadors, pares, tant en la pre-
paració com en el desenvolupament i l’avalua-
ció.

- Tenir en compte les campanyes presents a
l’entorn social i assumir-les com a pròpies,
remarcant especialment els valors educatius.

- Evitar que s’oblidin. Pensar en alguns ele-
ments per recordar-les.
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3.2.10.Aplicació de les accions al Casalet

ASSEMBLEA

- Tractem els diferents
aspectes que afectin el
grup (conflictes, prendre
decisions sobre alguns
temes, la normativa...).

- Afavorim i acollim posi-
tivament el sorgiment de
les opinions dels dife-
rents membres del grup.
(Objectius 2 i 3)

- Fomentem l’autoava-
luació pel que fa a la seva
actitud en els diferents
espais (com ha anat el
dia, com m’ho he passat,
com m’he portat, com
m’he sentit...).
(Objectiu 2)

- Establim un CÀRREC
rotatiu de secretari/ària
en aquest espai (en prin-
cipi amb els nens/es de
3r EP).
(Objectiu 2)

- Introduïm en aquesta
dinàmica l’activitat del
PROTAGONISTA DE
LA SETMANA.
(Objectiu 1 i 4)

- Tenim a l’abast en
aquest espai QUÈ
TOCA?!, que troben a la
cartellera per tenir a l’a-
bast la programació de la
setmana.
(Objectiu 3)

- Gaudeixen d’unes
BÚSTIES amb diferents
motius (propostes, felici-
tem a, què m’agrada més
del casalet ...) que es lle-
geixen setmanalment en
aquest espai i que poden
anar utilitzant al llarg de
la setmana.
(Objectiu 2)

Realitzem 3 tipus d’as-
semblea amb els
següents continguts:

DILLUNS:
Informacions de la set-
mana
Rotació dels càrrecs
Revisió dels càrrecs
DIMARTS:
Realització de propostes
Supervisió de les propos-
tes
Protagonista de la setma-
na
DIJOUS:
Autoavaluació
Valoració de les activi-
tats

PETIT GRUP

- Durant el 1r trimestre
(aprox.) basen les activi-
tats en l’objectiu 1 del
programa: autoestima,
autoimatge... a través de
les següents activitats:
Qui sóc, la meva família,
les meves afeccions,
aspectes positius i nega-
tius d’un/a mateix/a,
valoració positiva dels
companys, jocs de conei-
xença i confiança, resolu-
ció de dilemes senzills,
què sé fer millor i pitjor,
reconeixement i repre-
sentació d’estats d’à-
nim...
(Objectiu 1)

Algunes d’aquestes acti-
vitats es treballen al
PROGRAMA DE
C O M P E T È N C I E S
SOCIALS.
(Objectiu 1,2,3 i 4)

- Durant el segon tri-
mestre basarem l’activi-
tat en un eix d’animació
sobre la salut amb els
continguts de:
- Coneixement del cos
- Autocontrol
- Habilitats domèstiques
(Objectiu 2)

- El tercer trimestre és
dedicat al món del tea-
tre.
(Objectiu 2)

TURORIES
GRUPALS

En aquests espais amb
un grup reduït es treba-
llen diferents aspectes
d’aquest programa en
tres blocs diferenciats:

- Activitats sobre AUTO-
ESTIMA durant el pri-
mer trimestre.
- Activitats D’HABILI-
TATS SOCIALS durant
el segon trimestre.
- Activitats per obtenir
estratègies en la
RESOLUCIÓ DE CON-
FLICTES durant el ter-
cer trimestre.

En aquesta secció del
casalet les activitats del
PROGRAMA DE COM-
PETÈNCIES SOCIALS es
duran bàsicament a
terme en aquest espai
d’una forma més especí-
fica, tot i que molts
aspectes es treballen de
forma transversal en els
diferents espais.

(Objectius 1, 2, 3 i 4)

FAMÍLIES

- Es realitzen 2 o 3
entrevistes durant el
curs amb els pares.
- Es busca la participació
i implicació dels pares en
activitats del centre.
- Es fa una reunió gene-
ral.

(Objectiu 5)

BENVINGUDA

És un espai d’acollida, de
conversa, veure com ha
anat el dia...
(Objectiu 2)

ACTIVITATS
DIVENDRES

Aquest espai dedica 1
divendres al mes a la rea-
lització d’una tarda de
jocs cooperatius.
(Objectius 1 i 3)

SORTIDES / BARRI

Es treballa l’actitud cívica
en les diferents sortides
fora del centre (activitat
de divendres, Biblioteca
Allende, escola de músi-
ca Claudefaula, fires...).
En aquest sentit també
volem participar al mà-
xim dels recursos i acti-
vitats ofertes al barri
(tió, carnestoltes...).
(Objectiu 2 i 4 )

CAMPANYES

Participem en les cam-
panyes de la igualtat de
gènere i en la de “Volem
el pont del dimoni” a tra-
vés de diferents activitats
durant el curs per fomen-
tar la participació, la sen-
sibilització i l’esperit crític
davant temes d’actualitat.
(Objectiu 4)

EXPRESSIÓ

Es fomenta la creativitat
a través de la música, la
dansa, l’expressió i la
plàstica...
(Objectiu 2)

SUPORT EDUCATIU
ESCOLAR

En l’espai de racó de
deures es realitza un sis-
tema d’autoavaluació per
mitjà de gomets, on s’ha
d’avaluar la feina feta
contemplant l’actitud, si
han fet tota la feina i si
l’han feta bé.
També es realitza el tre-
ball d’hàbits d’estudi
(material escolar, agenda,
responsabilitat davant les
tasques escolars...).
(Objectiu 2)

CÀRRECS

El primer trimestre es
plantegen els següents
càrrecs:
- del racó de contes
- del racó de deures
- dels tallers
- del reciclatge
- de l’espai de berenar
- secretari d’assemblea
Aquests càrrecs són
rotatius setmanalment i
no es descarta ampliar-
ne el nombre el segon
trimestre.
(Objectiu 2)

COMISSIONS

A partir del segon tri-
mestre s’inicia el treball
per tal que ells mateixos
preparin alguna activitat,
festa...
Aquestes activitats po-
den ubicar-se en la Set-
mana de la Joventut i en
la celebració del X Ani-
versari del CO.
(Objectiu 3)

TALLERS

- Murals compartits
- Dibuix compartit
- Contes compartits 
- Ambientació del local
- Mural de normativa fet
conjuntament
(Objectiu 3)

ALTRES

- Realització d’una progra-
mació molt variada per
despertar nous interessos,
vivències i coneixements.
- Se celebren els aniver-
saris de tots els nens/es.
- Es realitza una entrevis-
ta individual amb tots els
nens/es del casalet
(Objectius 1 i 4)

ACTITUDS DE
L’EDUCADOR

- Tenir una actitud d’aco-
llida incondicional.
- Reforçar positivament
els infants.
- Realçar les seves capa-
citats per sobre de les
seves mancances.
- Acollir positivament les
seves opinions, propos-
tes, aportacions...
- Ajudar en els diferents
espais a canalitzar positi-
vament les emocions.
- Vigilar el to de veu en la
dinamització de les acti-
vitats.
- Fomentar el sentiment
de pertinença i donar
importància a la secció
dins el projecte..
- Fomentar l’ajuda dels
més grans als més petits.
- Respectar la diversitat.
- Tenir cura de la bona
convivència (transgres-
sió de les normes...).
(Objectiu 1,2,3,5 i 6)
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3.2.11. Aplicació de les accions al Casal

ASSEMBLEA

- Tractem diferents
aspectes que afectin el
grup (conflictes, prendre
decisions sobre determi-
nats temes...).
- Treballem els drets i
deures de forma consen-
suada.
- Afavorim i acollirem
positivament el sorgi-
ment de les opinions
dels diferents membres
del grup.
(Objectiu 2)

- Fomentem l’autoava-
luació pel que fa a la seva
actitud en els diferents
espais (com ha anat el
dia, com m’ho he passat,
com m’he portat, com
m’he sentit...).
(Objectius 1,2 i 3)

- Afavorim la participació
dels infants en el funcio-
nament i dinàmica del
centre a través dels DIES
EN BLANC, PLUJA DE
PROPOSTES, COMIS-
SIONS DE PROPOSTES
per interessos i afec-
cions.
(Objectius 1 i 2)

- Afavorim la valoració
del funcionament i dinà-
mica del centre (activi-
tats...) a través de dife-
rents sistemes d’avalua-
ció.
(Objectius 2 i 3)

- Més endavant s’inclou
el CÀRREC DE SECRE-
TARI de l’assemblea.
(Objectiu 3)

Realitzarem 4 tipus d’as-
semblea amb els
següents continguts:

INFORMATIVES: per
posar al corrent a tot el
grup de les programa-
cions i altres temes d’in-
terès per a tots/es.
DE PROPOSTES: on s’in-
clou l’elaboració de pro-
postes, la supervisió i la
seva avaluació.
AVALUATIVES: on es
valora el funcionament i
dinàmica del centre
(activitats...).
REFLEXIVES:Tot i no ser
pròpiament una assem-
blea s’aprofita aquest
espai per tractar temes
d’actualitat que fomen-
ten el diàleg, la reflexió i
l’esperit crític. Aquest
curs: La Igualtat de
Gènere.

(Objectius 1, 2, 3 i 4) 

PETIT GRUP

- Durant el primer tri-
mestre basem les activi-
tats en l’objectiu 1 del
programa, treballant
autoestima i autoimatge
a través de les següents
activitats:
Qui sóc, la meva família,
les meves afeccions,
aspectes positius i nega-
tius d’un/a mateix/a,
valoració positiva dels
companys, jocs de
coneixença i confiança,
resolució de dilemes
senzills, què sé fer millor
i pitjor, reconeixement i
representació d’estats
d’ànim...
(Objectius 1 i 2)

- Durant el segon i ter-
cer trimestre, es planteja
l’elaboració de projectes
de millora del centre
(pintar portes...) i també
del barri (reportatges...).
Tampoc no es descarta
que aquest espai sigui
l’indicat per treballar l’i-
niciació al teatre.

(Objectius 2 i 4)

TUTORIES

Aquest és un espai que
per a aquells infants que
ho necessiten es pot tre-
ballar d’una forma més
individualitzada molts
aspectes que afavoreixen
el creixement personal:
- El treball de l’autoesti-
ma.
- Habilitats socials.
- Estratègies per a la
resolució dels conflictes,
canalització de la impul-
sivitat...
- El pensament alternatiu
i conseqüencial.
- Aspectes d’higiene per-
sonal.
- La descoberta de les
seves capacitats i limita-
cions, etc.
(Objectius 1, 2 i 3)

FAMÍLIES

- Es realitzen 2 o 3
entrevistes durant el
curs amb els pares.
- Es busca la participació
i implicació dels pares en
activitats del centre.
- Es fa una reunió gene-
ral.
(Objectiu 5)

BENVINGUDA

És un espai d’acollida, de
conversa: veure com ha
anat el dia...
(Objectiu 2)

JOCS COOPERATIUS

Un dilluns cada 2 o 3
setmanes es realitzen
jocs cooperatius.
També algun divendres
es dedica a la realització
d’aquesta activitat.
(Objectius 1 i 3)

COMPETÈNCIES
SOCIALS

Amb el grup de 5è EP es
treballa tot un programa
d’activitats des de l’aten-
ció a l’assertivitat, pas-
sant pel pensament
alternatiu, conseqüen-
cial, causal, la resolució
de dilemes senzills...
(Objectius 2 i 4)

SORTIDES / BARRI

Es treballa l’actitud cívica
en les diferents sortides
fora del centre (activitat
de divendres, Biblioteca
Allende, escola de músi-
ca Claudefaula, fires).

En aquest sentit també
volem participar al
màxim dels recursos i
activitats ofertes al barri
(tió, carnestoltes).
(Objectius 2 i 4)

TALLERS

Ambientació del casal:
Realització dels cartells,
cortines de reciclatge...
per millorar l’aspecte
físic del casal.
(Objectiu 4)

EXPRESSIÓ

Es fomenta la creativitat
a través de la música, la
dansa, l’expressió i la
plàstica...
(Objectiu 2)

SUPORT EDUCATIU
ESCOLAR

Es realitza el treball d’hà-
bits d’estudi (material
escolar, agenda, respon-
sabilitat davant les tas-
ques escolars...).
Possibilitat d’incloure
l’autoavaluació en aquest
espai de com han realit-
zat les tasques escolars.
(Objectius 2 i 3)

CÀRRECS

El primer trimestre es
plantegen els següents
càrrecs:
- del racó de contes
- de ludoteca
- dels tallers
- de jocs d’exterior
- de l’espai de berenar
- dels esports
- secretari d’assemblea
Aquests càrrecs són
rotatius setmanalment i
no es descarta ampliar el
nombre d’aquests el
segon trimestre.
(Objectiu 3)

COMISSIONS

A partir del segon tri-
mestre s’inicia el treball
per comissions perquè
ells mateixos preparin
alguna activitat, festa...
Aquestes activitats s’ubi-
quen en la Setmana de la
Joventut i en la celebra-
ció del X Aniversari del
CO.
També es realitzen
comissions per a l’elabo-
ració de propostes dels
diferents espais (esports,
ludoteca...).
(Objectiu 3)

CAMPANYES

Participem de les cam-
panyes de la igualtat de
gènere i la de “Volem el
pont del dimoni” a tra-
vés de diferents activi-
tats durant el curs per
fomentar la participació,
la sensibilització i l’espe-
rit crític davant temes
d’actualitat.
(Objectiu 3 i 4)

TERTÚLIES

Es crea un espai de
temes d’interès.
Es treballa el tema de la
sexoafectivitat.
Aquest espai es realitza
amb el grup de 6è.
(Objectiu 1 i 3)

ACTITUDS DE
L’EDUCADOR

- Tenir una actitud d’a-
collida incondicional.
- Reforçar positivament
els infants.
- Realçar les seves capa-
citats per sobre de les
seves mancances.
- Acollir positivament les
seves opinions, propos-
tes, aportacions...
- Ajudar en els diferents
espais a canalitzar positi-
vament les emocions.
- Vigilar el to de veu en la
dinamització de les acti-
vitats.
- Fomentar el sentiment
de pertinença i donar
importància a la secció
dins el projecte.
- Fomentar l’ajuda dels
més grans als més petits.
- Respectar la diversitat.
- Tenir cura de la bona
convivència (transgres-
sió de les normes...).
(Objectius 1,2,3,5 i 6)

ALTRES

- Realització d’una pro-
gramació molt variada
per despertar nous inte-
ressos, vivències i conei-
xements.
- Celebració dels aniver-
saris de tots els nens/es.
- BÚSTIA de l’AMISTAT
per afavorir una relació
positiva en tot el grup.
- Fer el favor setmanal.
- Calendari solidari: cele-
bració dels dies mun-
dials.
- Realització d’una entre-
vista individual amb tots
els nens/es del casalet.
- Derivació a recursos
normalitzats.
(Objectius 1, 2 i 4)
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3.2.12.Aplicació de les accions al Centre Obert Guell

ASSEMBLEA

Entenem per ASSEM-
BLEA aquell espai per
informar, programar i
avaluar la marxa del cen-
tre en una reunió realit-
zada conjuntament amb
petit o gran grup amb els
educadors i els destina-
taris.

Treballem el fet de ser
portades pels mateixos
destinataris.

Realitzem 2 tipus d’as-
semblees:

GENERALS: per infor-
mar, programar i avaluar
la marxa del centre.

PER GRUPS: realitzades
en grups més reduïts i
per tallers, per activitats,
per suport, per cicles o
cursos...

Aquestes assemblees s’i-
nicien al nou local per
raons d’espai. Setma-
nalment, en la reunió
d’equip, es decideix el
tipus d’assemblea a rea-
litzar.
(Objectiu 3)

SISTEMES
D’AVALUACIÓ

Dins les assemblees tre-
ballem especialment el
tema de l’avaluació per
aconseguir que els nois i
noies adquireixin l’acti-
tud, dinàmica, hàbit de
l’autoavaluació.
En el full de planificació
fixem quina activitat s’a-
valua cada setmana.
En els T-Grup es fa l’au-
toavaluació el darrer dia
del bloc (salut, com-
petències socials...).
En els tallers, jocs i altres
activitats es fa en algun
dels dies programats.
En el suport educatiu es
dissenya i aplica un full
personal –graella d’auto-
avaluació.

En les campanyes es rea-
litza al final de cada una
de les seves fases.

(Objectius 2 i 3)

T- GRUPS

Es realitzen per cursos
escolars o per cicles
d’ESO.
Serveixen per plantejar
temes i aprendre a rao-
nar, opinar i aprofundir
en diversos camps.

Aquest curs els dedi-
quem a:

Tot el curs:
- seguiment tutorial en
grup.

1r trimestre
- revisió del suport edu-
catiu.
- educació per a la salut.

2n trimestre
- educació per a la salut.
- campanya igualtat de
gènere.
- educació en valors.

3r trimestre
- educació per a la salut.
- campanya del trasllat
de local.
- competències socials
(pensament reflexiu i
judicis morals).

(Objectius 1, 2 i 4)

TUTORIES 

ENTREVISTA INICIAL
amb cada noi/a i conjun-
tament amb la família.
(Objectius 1 i 2 )

Adjudicació d’un TU-
TOR/A a cada noi/a.

Realització de la FITXA
DE SEGUIMENT per a
cada tutor i PROPOSTA
DE PEI (excepte per a
aquells casos que
expressament es deci-
deix que no els cal).

S’estableix un protocol
de SEGUIMENT PRIO-
RITARI per a aquells nois
i noies amb els quals es
valori que cal intensificar
el seguiment. Cada tutor
fa una programació d’a-
questes intervencions.

Tant en algunes assem-
blees com en alguns T-
Grup es fan dinàmiques
de grup que serveixen
per a les tutories.
(Objectiu 1)

CAMPANYES

Hem realitzat una cam-
panya sobre el suport
educatiu escolar durant
el 1r trimestre.
Participem en les cam-
panyes de la igualtat de
gènere i en la de “Volem
el pont del dimoni” a
través de diferents activi-
tats durant el curs per
fomentar la participació,
la sensibilització i l’espe-
rit crític davant temes
d’actualitat.
En el seu moment es fa
la campanya del trasllat
al nou local.

CARTELLERA

El considerem un mitjà
fonamental per a l’edu-
cació en la participació.
En fem un ús continuat
amb les següents sec-
cions:
- Avaluacions i propostes
- Bústia de suggeriments
- Espais d’actualitat
- Opinió
- Recull d’activitats
- Espai d’aniversaris
- Premis
- Diversos
Se’n responsabilitza un
educador i dos nois/es
de cada curs.
(Objectiu 3)

CÀRRECS

A partir d’una assemblea
trimestral es fa un repar-
timent de càrrecs i res-
ponsabilitats que són
compartits entre educa-
dors i nois/es.
S’han creat aquests
càrrecs:
- secretari/ària d’assem-
blea
- cartellera (diversos)
- jocs i ludoteca
- encarregat de l’horari
- signatures del suport
- per campanyes
(Objectiu 3)

COMPETÈNCIES
SOCIALS

Amb tots els grups es
desenvolupa de forma sis-
temàtica aquest programa,
especialment pel que fa
referència al pensament
reflexiu i als judicis morals.
(Objectius 2 i 4)

TALLERS

Els tallers aniran espe-
cialment referits a les
campanyes que es realit-
zen durant el curs i en
són un dels moments
importants.
En les assemblees de pla-
nificació es decidirà
entre tots la resta de
tallers que es duran a
terme.
(Objectius 1 i 3)

FAMÍLIES

- Es realitzen 2 o 3
entrevistes durant el
curs amb els pares.
- Es busca la participació
i implicació dels pares en
activitats del centre.
- Es fa una reunió gene-
ral.
(Objectiu 5)

SUPORT EDUCATIU
ESCOLAR

El suport educatiu esco-
lar s’ofereix a tots els
nois i noies per treballar
deures, agenda...
Es fa a partir de 4 grups
que corresponen a qua-
tre grans àrees:
- Matemàtiques, tecnolo-
gia, física
- Castellà, socials
- Naturals, anglès
- Català i altres
En aquests grups es
fomenta especialment
l’AJUDA MÚTUA (xarxa
d’intercanvi, fer els deu-
res junts, ajudar els
altres...).
(Objectius 1 i 3)

SUPORT EDUCATIU
COMPENSATORI

Mentre no s’estigui al
nou local, consisteix en 2
accions:
- GRUP d’ALFABETIT-
ZACIÓ adreçat a joves
immigrants nouvinguts,
on es preveu com a
fonamental l’AJUDA
MÚTUA per a l’aprenen-
tatge a nivell oral i escrit
de la nostra llengua. Es
porta a terme juntament
amb l’associació
GRAMC.
- ORIENTACIÓ LABO-
RAL: enllaç amb el pro-
grama Fem Feina a final
de curs i en casos excep-
cionals a partir dels 16
anys. Es realitzen accions
grupals d’orientació
laboral i recerca de for-
mació o feina.
(Objectius 1 i 3)

COMISSIONS

Grups més reduïts i lliu-
res per treballar i prepa-
rar alguns aspectes i/o
activitats concrets:
- Campanya del Pont del
Dimoni.
- Campanya per la
Igualtat de Gènere.
- Trasllat al nou local.
- Altres a concretar.
(Objectiu 3)

ACTITUDS DE 
L’EDUCADOR

- Tenir una actitud d’a-
collida incondicional.
- Reforçar positivament
els infants.
- Realçar les seves capa-
citats per sobre les seves
mancances.
- Acollir positivament les
seves opinions, propos-
tes, aportacions...
- Ajudar en els diferents
espais per a canalitzar
positivament les emo-
cions.
- Vigilar el to de veu en la
dinamització de les acti-
vitats.
Fomentar el sentiment
de pertinença i donar
importància a la secció
dins el projecte.
- Fomentar l’ajuda dels
més grans als més petits.
- Respectar la diversitat.
- Tenir cura de la bona
convivència (transgres-
sió de les normes...).
(Objectius 1,2,3,5 i 6)

EXPRESSIÓ

Es fomenta la creativitat
a través de la música,
dansa, percussió i plàsti-
ca.
Al 2n trimestre hem ini-
ciat algunes sessions
d’ART TERÀPIA.
Especial importància té
el taller de teatre amb la
realització d’una obra
per part de cada cicle
que entenem com un
dels espais privilegiats
per treballar la participa-
ció en un sentit més
integral.
(Objectiu 1)



3.3.Accions de treball amb les
famílies

Ja fa molts anys que el CIJP desenvolupa un programa
de treball amb famílies, el qual aquest any ha tingut un
creixement molt gran, motivat en gran part pel treball
sobre la participació també amb les famílies dels
infants i adolescents del nostre centre.

A la secció d’infants hem formalitzat una entrevista
inicial amb tots els pares i/o mares dels infants inscrits
al servei, que ha estat més extensa que en els darrers
cursos, i on es pretenia recollir més informació de la
família, més implicació d’aquesta al centre i un major
coneixement mutu entre els educadors i els pares i
mares. La valoració és molt positiva, ja que s’ha acon-
seguit el que es pretenia; tot i que també és cert que
porta molta feina a nivell de documentació. Es valora
positivament també que aquesta entrevista es realitzi
en el moment de la inscripció dels infants al servei.
També s’ha formalitzat una entrevista, durant el segon
trimestre, en aquells casos que l’equip considerava
prioritari haver de parlar amb els pares.
En el darrer trimestre, en canvi, ens ha mancat l’espai i
el temps per poder realitzar una darrera entrevista de
valoració del curs. L’equip valora com a prioritari per
al curs vinent aquesta darrera trobada amb els pares
per tancar el cicle d’entrevistes amb una valoració glo-
bal del curs.
En alguns casos concrets, al llarg del curs, s’han fet
altres entrevistes amb la família per al seguiment d’al-
gun aspecte educatiu referent als seus fills.
Aquelles famílies en situació de més vulnerabilitat i que
afecten a més d’una secció s’han tractat en diverses
reunions de l’equip general per estudiar-les, fer un
seguiment més acurat i plantejar accions; tot i així es
valora que ha mancat temps per realitzar-ne més,
aspecte que cal tenir en compte per al curs vinent.
Tanmateix, hi ha hagut un seguiment continuat i con-
junt amb l’EBASP d’aquelles famílies amb una situació
de més vulnerabilitat i que han estat derivades per
aquest equip.
Conjuntament, totes les seccions del CIJP i l’EBASP del
sector hem treballat el tema del seguiment de famílies
individuals. Es valora positivament la reunió tinguda a
inici de curs i una mica com a repetitiva la de mitjans
de curs per valorar el cas d’una família i, a partir de
l’experiència concreta d’aquest any, plantejarem el tre-
ball per al proper curs.

A la secció d’adolescents, valorem favorablement el
treball realitzat amb les famílies. Hem tingut al llarg del
curs cent tretze entrevistes, una com a mínim, la ini-
cial, amb cada família.Amb unes vuit famílies hem tin-

gut un tracte més sovintejat pel que fa referència al
seguiment educatiu dels seus fills. Creiem que la impli-
cació dels pares en les situacions de conflicte també
ha millorat.
Hem fet una reunió de pares durant el segon trimes-
tre, en la qual van participar nou pares i mares del
CO. Durant el tercer trimestre un educador va dedi-
car tres tardes senceres al contacte amb els pares i
mares de gairebé la totalitat de nois i noies per tra-
mitar el tema de les beques per a les activitats d’estiu.
Un altre indicador per a nosaltres positiu és que hi ha
hagut una molt més gran regularitat en el moment de
fer efectives les quotes, i els problemes queden limi-
tats a famílies molt concretes; per tant, creiem que
s’ha fet una bona feina en aquest sentit. El tracte ha
estat força espontani i intens. S’han tingut contactes
amb famílies que des dels altres agents socioeducatius
semblaven complexos. Hem continuat fent pactes
educatius amb força famílies pel que fa als fills i hem
complert el compromís de mantenir constantment els
pares informats de tot el que fa referència als seus fills
i filles.

Activitats realitzades amb les famílies
Les accions i activitats realitzades amb els pares i
mares dels infants i adolescents que assisteixen al ser-
vei i que corresponen a l’objectiu 5 del programa han
significat potser un dels resultats més positius del pro-
grama, ja que no només s’ha aconseguit una major par-
ticipació de les famílies, respecte a cursos anteriors, en
les diferents activitats, sinó que també hem pogut
observar una major implicació, interès i valoració per
part d’aquestes. En l’apartat 3.4. d’accions extraordinà-
ries les podem trobar detallades. Aquestes activitats
han estat: el Berenar amb els pares i la Tarda de jocs amb
pares, a la secció d’infants; la reunió/berenar amb pares
a la secció d’adolescents, i la festa final del X Aniversari
dels Centres Oberts.

En la valoració d’aquest curs ha tornat a sorgir la
necessitat de recuperar el format de reunió general
amb el grup de pares i mares en el centre obert, ja que
és un aspecte que costa molt d’arrelar i que és neces-
sari treballar. Surt la proposta de motivar aquesta reu-
nió a partir d’una passada de diapositives de les activi-
tats del centre.

També volem remarcar especialment, la participació de
les famílies a la Fira d’Entitats del Pla Educació i
Convivència a través del Grup de Mares, activitat que
portem a terme amb partenariat amb l’equip de
l’EBASP del sector. Aquestes mares van ser les enca-
rregades de dinamitzar un taller de trenes i henna,
mostrant un grau de participació i implicació molt alt.
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3.4.Accions extraordinàries 

En aquest apartat recollim algunes de les activitats rea-
litzades aquest any, que tal vegada tenen relació més
directa amb el programa presentat a la Beca Joaquim
Franch i que s’han pogut dur a terme per la dotació
econòmica que se’ns ha atorgat.
A tall d’exemple, en l’apartat d’annexos, adjuntem la
fitxa de treball de com s’han preparat dues d’aquestes
activitats: Comissió del Grup de 10 anys de l’Acte de
la Presentació de la Revista i la de preparació de la
Tarda de jocs amb pares. La resta d’activitats han quedat
recollides de la mateixa manera.

3.4.1. Berenar amb els pares

Amb motiu del final del primer trimestre es va realit-
zar una activitat festiva amb els pares i mares de tota
la secció d’infants (casal i casalet), activitat que valorem
molt positivament per l’alta participació i col·laboració
d’aquests.Van participar un total de disset pares/mares
que van ser els encarregats de preparar entre tots un
berenar per als seus fills. Les famílies també es van que-
dar a berenar i com a fi de festa es va fer un ball molt
animat.
Tot i que el nombre de famílies que hi va participar
representa el 60% i és un fet que no s’havia donat fins
aquest curs, valorem que cal continuar pensant en
noves propostes i idees per augmentar encara més la
seva participació, sobretot pel que fa a la presència de
pares, que continua sent molt escassa.

3.4.2 Campanya “Volem el Pont del Dimoni” 

Com cada any, hem par-
ticipat al carnestoltes del
barri. El nivell d’implica-
ció en aquesta activitat
va des de la participació
de l’entitat en les reu-
nions prèvies de la
Coordinadora d’Entitats
per organitzar la cercavila, el concurs del rètol, el bere-
nar, el ball, etc., fins a la participació de tots els infants
i adolescents del centre obert així com també dels
infants del grup del MIJAC de la Parròquia de Santa
Eugènia.
Aquesta activitat s’ha treballat a partir de la campanya
“Volem el Pont del Dimoni”, afegint-nos així a una rei-
vindicació que es duu a terme a nivell de barri per tal
de recuperar aquest pont que fa uns anys comunicava
el poble de Santa Eugènia amb Girona i que encara es
conserva, ja que va ser desmuntat pedra a pedra.Amb

aquesta acció hem volgut treballar l’objectiu 4, a partir
d’un fet proper que promou un cert coneixement i
anàlisi de la realitat del seu entorn.
Totes les seccions van treballar des de l’inici del segon
trimestre i durant molts de dies per fer-se la disfressa
amb un resultat final molt espectacular i satisfactori.
Valorem molt bé els tallers i activitats relacionades
amb el carnestoltes, que van consistir en l’elaboració
del vestit, els complements, els ritmes de la comparsa,
el pont gegant i les pancartes. S’ha de remarcar espe-
cialment el gran pont que es va construir i que alhora
representa l’anagrama de l’entitat. Tot i que aquest
tipus d’accions porten una feina tal vegada despropor-
cionada amb la resta de programes, els resultats val a
dir que són molt bons. Fer-ho amb la resta de seccions
també va tenir molt bona acollida i més repercussió en
els grups d’infants i adolescents.

3.4.3. Campanya sobre la igualtat de gènere

Després dels bons resul-
tats obtinguts amb la
campanya del curs pas-
sat sobre els Nens de
Carrer, aquest curs vam
proposar-nos realitzar
una campanya sobre la
igualtat de gènere i tre-
ballar-la dins el marc del
Programa d’educació
per a la participació.
Així, s’han fet diferents
dinàmiques, algunes amb els grups del casalet, del casal
i del Güell i d’altres conjuntament amb les tres sec-
cions del Centre Obert, totes elles relacionades amb
aquest tema.A nivell organitzatiu s’ha treballat a partir
de comissions per tal de garantir la participació i la
implicació de tots i totes en les activitats.
Les dinàmiques han consistit en tallers, realització d’un
conte, jocs de rol i altres tipus d’activitats com debats,
gimcanes, assemblees de reflexió, una revista. En totes
s’han treballat aspectes com les diferències i les sem-
blances entre gèneres, els rols, les desigualtats, la
violència domèstica.
Objectius de la campanya:

1. Analitzar els diversos rols que juguen les per-
sones en funció del gènere i veure com això
pot ser motiu de desigualtat més enllà del
respecte a la diversitat o a les diferències.

2. Identificar què volem dir quan parlem d’i-
gualtat de gènere.

3. Sensibilitzar sobre la situació actual, marcada
sovint per la violència com a conseqüència de
la desigualtat.
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4. Promoure situacions d’igualtat en tots els
àmbits de la vida: escola, casa, treball, oci,
esport, centre obert.

5. Oferir recursos per afrontar les situacions de
desigualtat que pateixen en aquests moments.

Moments i lemes de la campanya:

1.“Tots som persones.Tots som iguals”
26 de novembre: Gimcana de la Igualtat.
Diverses paradetes, preparades conjuntament entre
educadors i destinataris, en què es plantejaven diverses
situacions de desigualtat, en funció dels rols que es
donen en els diversos àmbits de la vida quotidiana.

2.“La desigualtat sempre la paga algú”
8 de març: Festa presentació de la revista Ei tu, tu de
què vas?!
Es va tractar d’una lectura compartida, a partir de dife-
rents proves realitzades en grups d’edats barrejades
sobre la revista que s’havia elaborat entre totes les
seccions. Cada grup de nois i noies havia preparat algu-
na activitat o record en les diferents comissions per a
la resta de companys i companyes.

3.“Treballem per la igualtat”
Del 29 de març al 3 d’abril: X Setmana de la Infància i
la Joventut.
Tallers i Acció simbòlica sobre el tema. Diversos tallers
de manualitats sobre el tema (enganxines, punts de lli-
bre i imants) i una acció simbòlica que va consistir en
la confecció d’un mural gegant en guix a la rambla Sant
Sebastià referida a la violència de gènere.També es va
fer un programa de ràdio sobre aquest tema i el lema
“Treballem per la igualtat” va ser el que va donar nom
a la X Setmana de la Infància i la Joventut.

Cada un d’aquests tres moments ha tingut una activi-
tat conjunta final, preparada amb anticipació en cada
una de les seccions que han centrat moltes de les acti-
vitats del curs a treballar els continguts de la campan-
ya i en la preparació d’activitats per als altres nois i
noies.

Amb aquestes accions preteníem sobretot sensibilit-
zar els infants i adolescents sobre aquests temes i
familiaritzar-los amb aquestes situacions així com
potenciar les ganes d’actuar per canviar allò que no
els agrada o no els sembla just. Creiem que s’han
acomplert els objectius, ja que s’ha arribat a un grau
força elevat de sensibilització i reflexió i s’han creat
situacions de debat molt riques i profitoses. En aques-
tes ocasions és quan els infants i adolescents han
demostrat més capacitat reflexiva i sensibilitat per
determinats temes.
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3.4.4.Acte del X Aniversari dels Centres Oberts

Al llarg dels deu
anys de centre
obert han col·la-
borat amb la nos-
tra entitat molts
professionals del
món de l’educa-
ció i del camp
social. Alguns han
tingut una relació més intensa amb l’experiència del
nostre centre i per això els vam demanar de participar
en una taula rodona per comentar allò que per a ells
representaven els centres oberts, com els valoraven
actualment i quines perspectives i possibilitats de futur
hi veien.
Amb motiu del X Aniversari dels Centres Oberts vam
voler celebrar aquesta experiència i compartir-la amb
aquests i altres professionals vinculats als nostres
barris i al món educatiu amb l’objectiu de reflexionar
junts sobre el present i futur dels centres oberts i
sobre el paper que cadascú hi tenim. Creiem que va
ser una bona manera de conèixer amb més profundi-
tat la realitat d’aquest servei a partir de les aportacions
de les persones que hi estan implicades des de diver-
ses perspectives i tasques.

3.4.5.Tarda de jocs amb pares

Va consistir en una activitat lúdica pensada perquè els
pares i mares juguessin amb els seus fills/es i que va
estar preparada i dinamitzada per diferents comissions
del grup de nens i nenes de la secció d’infants.Varen
participar en el joc dotze mares, mentre que al bere-
nar posterior s’hi van afegir cinc mares més. La valora-
ció és extraordinària, ja que és el primer cop que es
planteja al centre una activitat on pares i mares i fills/es
juguin plegats i s’ho passin d’allò més bé. Aquesta és
una experiència que l’equip valora que cal mantenir en
propers cursos.
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3.4.6. Berenar amb pares i mares de la secció
d’adolescents

Amb motiu de la presentació dels nous locals, als quals
ens vam traslladar el mes d’abril, es va realitzar una
reunió/berenar amb els pares de la secció d’adoles-
cents. Hi van participar disset famílies, pares i mares, i
va significar un moment de contacte i coneixença sig-
nificatiu.
En tota la història de la secció del Centre Obert Güell
mai la participació dels pares i mares ha estat tan alta,
i creiem que en part és gràcies al programa sobre la
participació. En aquest sentit, creiem que és important
reiniciar la pràctica anterior de fer reunions de pares i
mares més sovintejades.Tot i que som conscients que
en la franja de l’adolescència no és precisament el
moment en què això és més senzill. Per tant, valorem
molt favorablement aquesta trobada que creiem que
pot donar pas a fer-ne d’altres en el futur.

3.4.7. Festa de celebració del X Aniversari

És l’acte final de celebració
del X Aniversari dels
Centres Oberts a Santa
Eugènia i amb el qual vam
finalitzar les activitats
aquest curs. El vam fer el
divendres dia 3 de juny, a
partir de les 6 de la tarda.
L’acte va tenir diverses
parts: una primera es va
desenvolupar al Casal
Dom Bosco, on van tenir lloc unes actuacions musicals
dels grups de casalet i casal, a partir de la feina realit-
zada durant el curs amb l’Escola de Música
ClaudeFaula. Els adolescents varen realitzar dues obres
de teatre que s’havien preparat durant tot el curs dins
el programa d’expressió. Finalment els joves del
Centre Juvenil, en concret els del grup de teatre, van
fer també la seva obra.
A continuació, al menjador del CEIP Dalmau Carles, es
va fer un sopar molt multitudinari on van assistir pràc-
ticament totes les famílies de la secció d’infants i la
major part de les dels adolescents. Hi van col·laborar,
totes elles, portant alguna cosa per compartir durant
el sopar (cuscús,
arròs, empe-
drat...). Finalment,
al pati de la
mateixa escola i
durant l’actuació
d’un grup de per-
cussió africà, les
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mares van gaudir molt ballant al ritme dels tambors.
També hi va actuar un grup de rap sorgit del Centre
Juvenil, així com un ball de fi de festa amenitzat per una
disco mòbil. Va ser tota una tarda esplèndida, digna,
punt i final d’un curs en què la participació i la implica-
ció de tots està creixent.

3.5. Particicpació al Pla
Educació i Convivència

El Pla Educació i Convivència és el projecte i esforç de
tots els veïns, entitats i serveis de Santa Eugènia i Sant
Narcís per millorar els nostres barris amb la implicació
de tothom.Té per objectiu afavorir les condicions d’i-
gualtat i convivència entre la població del territori, per
tal d’assolir una adequada cohesió social mitjançant la
promoció de la participació i la interculturalitat.
Per dur a terme tot això s’han posat en marxa quatre
comissions de treball obertes a la participació de totes
les entitats i serveis dels nostres barris: 1) Infància i
família, 2) Adolescents i joves, 3) Igualtat d’oportunitats
i 4) Cohesió social.
La nostra entitat ha estat implicada des del primer
moment en aquest pla i és a través d’ell que hem pogut
dur a terme part de l’objectiu 6 del programa amb la
implicació de tot l’equip. En aquest sentit hem partici-
pat activament en les quatre comissions.
També vàrem tenir una implicació molt gran en la Fira
d’Entitats que es va realitzar el divendres 20 de maig
de 5 a 8 de la tarda sota el lema “Caminem junts: Santa
Eugènia i Sant Narcís”.
En el fullet podem veure els actes que es van realitzar,
les entitats que hi van participar i el Manifest per a la
Convivència, que es va llegir aquest dia.
Valorem favorablement la nostra participació, tant en
les comissions com en la Fira d’Entitats.

4.Avaluació 
dels destinataris 
del programa

“L’infant té dret a expressar la seva opinió i que l’es-
coltin sempre
que es prenguin decisions que l’afectin.”

Declaració Drets Infants (art. 12)

Presentem a continuació l’avaluació feta per cada un
dels col·lectius que han “participat” i han fet possible
aquest programa. L’apartat dels infants i adolescents i
el de l’equip d’educadors són el resum, molt sintètic,
de les sessions d’avaluació que hem dut a terme. El de
les famílies està fet a partir de dades i trobades més
informals.

4.1. Els infants i els adolescents

Al llarg de tota aquesta memòria hem anat fent ja
una gran quantitat de valoracions que havien sortit
de les feines d’avaluació i autoavaluació realitzades
en gran part pels infants i els adolescents dels cen-
tres oberts. La major part de les valoracions que s’hi
recullen han sortit de les activitats d’avaluació que
s’han anat realitzant de manera sistemàtica al llarg
del curs.
El que considerem més important és que molts dels
infants i adolescents han estat capaços d’entrar en
dinàmiques d’autoavaluació i revisió d’activitats, i en
aquest sentit valorem molt el fet que molts infants i
adolescents han interioritzat la conveniència de valo-
rar què s’ha fet i com s’ha fet per poder millorar.
A continuació afegim les valoracions realitzades pels
grups d’infants i adolescents corresponents a les
accions integrades a la dinàmica de centre obert i a les
accions extraordinàries.

Assemblees
La valoració que els infants i els adolescents fan de les
assemblees és que, malgrat que costa seguir-les, és una
de les maneres de poder participar i dir la seva opinió.
Entenen que es tracta del moment on es fan les pro-
postes de millora per al centre i on es resolen els con-
flictes més greus. Les informatives, a vegades, se’ls fan
més pesades. El fet d’haver-les fet més curtes, en
moments diferents de la programació i sobre temes
molt més concrets, ha fet que la valoració global de les
assemblees hagi millorat aquest curs.
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Treball en comissions
En general s’ha valorat molt positivament el treball per
comissions realitzat al llarg del curs. Els grups verbalit-
zen que els ha agradat molt preparar jocs o activitats
que després serveixin per jugar tots.
La Comissió de Nens i Nenes de 5è, que va preparar
les proves per a la presentació de la Revista de la igual-
tat de gènere i les proves de la Tarda de jocs amb pares,
va experimentar un cert disgust pel fet que no pogues-
sin dinamitzar els jocs (ho varen fer el grup de sisè) i,
en el cas de la revista, com que ja sabien les proves i
preguntes, no hi havia l’efecte sorpresa. La resta de
comissions han estat molt ben valorades per tots
aquells que hi han participat.

Dies en blanc
La valoració és molt positiva per part del grup, sobre-
tot pel fet que ells poden escollir el joc que poden fer
i consensuar les normes abans de jugar-hi perquè des-
prés no hi hagi malentesos.
Els ha agradat tant que es veuen en cor de fer dies en
blanc altres dies que no siguin el divendres, on es rea-
litzen sobretot jocs d’exterior. En aquest sentit han
mostrat ganes i predisposició per poder-ho fer amb
activitats com ara els tallers o d’altres. Davant d’a-
questa proposta se’ls explica que en el cas que sigui un
taller hauran de treballar més, en el sentit que hauran
de pensar quin material es necessita per fer-ho i com
fer-ho, però això no els ha preocupat gaire i han seguit
mostrant ganes per dur-ho a terme.

Els càrrecs
L’avaluació dels grups, en general, ha estat positiva. Els
infants i adolescents coincideixen a destacar que els
càrrecs serveixen per ajudar els educadors i educado-
res en l’ordre del centre obert. La majoria s’ha avaluat
molt positivament en la seva responsabilitat individual
quan els ha tocat assumir un càrrec.
El grup de destinataris que s’han incorporat més tard
als serveis han fet notar que no havien passat per tots
els càrrecs i que els hagués agradat fer-ho.Això mani-
festa la valoració que hi ha envers aquestes funcions.
Quan s’han plantejat suggeriments han sortit força pro-
postes: encarregat de passar l’assistència, el de vigilància
del comportament dels companys/es, el de recollir les
estores un cop finalitzada l’assemblea, el del WC per con-
trolar que sempre hi hagi paper higiènic, pasta de dents...
En el cas dels adolescents els càrrecs més ben valorats
han estat: secretari/ària d’assemblea, el de música i els
de cartellera.

Autoavaluació dels deures
En general els nens i nenes veuen la utilitat d’aquest
espai més com un control dels educadors/es per veure
si fan els deures o no que no pas pel fet de ser una

autoavaluació: “Serveix per saber si fem els deures”,
“Em poso el gomet perquè sí”... En aquest sentit, ha
costat molt l’objectiu que ho fessin autònomament, ja
que la majoria, abans de posar-se el gomet, pregunta a
l’educador/a quin color s’ha de posar.

Sistemes d’autoavaluació
A la secció d’adolescents, els nois i noies han estat
capaços de fer l’avaluació de totes i cadascuna de les
activitats realitzades al llarg del curs. La valoració que
se’n desprenia tant de les avaluacions fetes en assem-
blea com les fetes en altres sistemes de recollida, com
ara graelles, etc., ha estat de satisfacció general. Tot i
que en força ocasions eren crítics amb la manera com
ells, personalment, s’hi havien implicat o les havien dut
a terme.També han vist la utilitat de les avaluacions en
el sentit que les propostes que hi sortien eren recolli-
des posteriorment.

La cartellera
La cartellera d’adolescents ha estat valorada pels nois
i noies d’una manera molt positiva. De fet, reconeixen
que ha estat un dels elements que més han utilitzat,
que més informació els ha ofert i que d’una manera o
altra ha creat més “caliu” de centre.També han valorat
positivament la implicació que ells mateixos han tingut
en la realització de cartells, aportant informacions, rea-
litzant les petites proves que s’hi proposaven, etc.

Programa de competència social
Els grups valoren molt positivament l’espai i les activi-
tats realitzades. Quan se’ls pregunta per què els ha ser-
vit l’activitat molts responen:“Per aprendre a pensar”,
“per comportar-se bé”, etc. També han interioritzat
molt bé la base del programa, les quatre preguntes
màgiques (“Què he de fer?”, “De quantes maneres ho
puc fer?”, ”Quina és la millor?”, “Com ho he fet?”)
abans d’actuar i se les saben de memòria.
D’altra banda, es valora molt positivament les activitats
per treballar la resolució de dilemes a través de repre-
sentacions.
En el grup d’adolescents ens han fet adonar que mol-
tes d’aquestes activitats les realitzen ja a les escoles
corresponents i demanen que les replantegem.

Campanya sobre la Igualtat de Gènere
És la que han viscut amb més intensitat durant el curs
i això s’ha notat en la seva valoració, que ha estat molt
positiva. Els jocs de rol i la gran activitat en les tres sec-
cions han estat els més ben valorats.
S’ha valorat molt favorablement la realització, entre
totes les seccions, d’una revista sobre aquest tema.A
més, els tallers realitzats per a la Setmana de la
Joventut els valoren molt positivament i en tenen un
bon record. Finalment, les activitats realitzades a
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nivell de secció (diferències i igualtat) han ajudat a
aprofundir en el tema segons han manifestat els nens
i nenes.

Campanya “Volem el Pont del Dimoni” 
Va ser el tema escollit per a la nostra participació en
el Carnestoltes del barri, i als més petits els costava
més valorar el sentit de la campanya, a banda que els
hagués agradat molt la disfressa i la festa.
En general, però, tots han assimilat que era un pont
que antigament era l’únic per on es podia travessar
entre els barris de Santa Eugènia i Sant Narcís i que
aquest encara es pot reconstruir.

Activitats amb les famílies
Els grups han valorat positivament el fet que els pares
participin en les activitats i alhora el fet d’haver prepa-
rat la Tarda de jocs amb pares, ja que els va fer molta
gràcia veure jugar els seus pares.
D’altra banda alguns nens/es es queixen del fet que en
aquest tipus d’activitats hagin de venir els seus ger-
mans petits “perquè molesten”.
Com a proposta per al curs vinent ha sortit la idea de
fer alguna activitat als nous locals del centre obert d’a-
dolescents, perquè tant els pares com ells mateixos
coneguessin aquests nous locals.

Festa del X Aniversari dels Centres Oberts
Com que va ser l’activitat que tancava el curs 2004-
2005, no podem recollir aquí la valoració dels infants i
adolescents referent a aquesta festa. De tota manera,
pels comentaris recollits, sentien una gran satisfacció
pel resultat de les actuacions musicals que van prota-
gonitzar els infants i les obres de teatre que van dur a
terme els adolescents. A la festa final, certament, se’ls
va veure gaudir molt a tots.

4.2. Les famílies

La valoració que hem recollit de les famílies no ha
estat tan sistemàtica com la que hem realitzat amb els
infants i adolescents. De tota manera, creiem que la
gran participació, com mai, de pares i mares en les acti-
vitats programades per a ells, el grau d’implicació que
han assolit i la mateixa participació activa en les diver-
ses reunions realitzades durant aquest curs són una
prova de la valoració molt positiva amb què han viscut
la seva participació al centre enguany.
D’altra banda, tant a les mateixes reunions com als
retorns informals que han realitzat, han manifestat
sempre una valoració positiva de la feina feta i unes
ganes més grans de participar.
Tot i que no s’han arribat a fer gaires propostes con-
cretes, creiem que es donen les condicions favorables

per tal que als propers cursos la participació de pares
i mares s’incrementi en la línia d’aquest curs.
El Grup de Mares també ha manifestat la seva satisfac-
ció pel protagonisme que han pogut tenir en activitats
com la Fira d’Entitats del Pla educació i convivència i la
Festa del X Aniversari dels Centres Oberts.
Per tant, la valoració global que han fet els pares d’a-
quest programa de participació ha estat positiva.

4.3. L’equip d’educadors 
i educadores

Tant en les valoracions que hem anat fent al llarg del
curs com en les avaluacions finals, en les revisions con-
juntes de tot l’equip d’educadors i en les de cada una
de les seccions, hem valorat molt favorablement la rea-
lització del programa d’educació per a la participació.
Creiem que fonamentalment, i això per a nosaltres és
molt important, ha millorat molt la qualitat de la feina
duta a terme en totes les activitats del Centre Obert.
En el sentit que ha millorat la participació i implicació
dels nois i noies, de les famílies i dels mateixos educa-
dors i educadores.
Al llarg de tota la memòria ja hem anat valorant les
diverses activitats. Podem dir que tota aquesta memò-
ria és el resultat de l’avaluació feta; però més enllà de
les mateixes activitats, l’equip d’educadors valorem
molt favorablement totes les sessions de formació que
hem fet. Ens han ajudat a crear mentalitat comuna, ens
ha facilitat un acord sobre la dinàmica educativa, ens ha
permès valorar més també el sentit de pertinença i la
necessitat de donar més protagonisme als destinataris
i a les seves famílies. En definitiva, han estat moments
intensos de cohesió i d’entrar tots i cadascun de l’e-
quip en una dinàmica més participativa.
Un altre aspecte significatiu ha estat descriure més les
activitats dutes a terme, veure i posar més atenció a la
gènesi de les activitats per poder experimentar-les
com un moment imprescindible de la participació: la
decisió i preparació acordada entre tots i també, en el
moment final, treballar molt més totes les dinàmiques
d’avaluació per poder arribar a una actitud personal
d’autoavaluació. Creiem que tant en el primer moment
com en el final hem millorat molt.
Creiem que aquest pòsit queda com una de les grans
aportacions del programa a la dinàmica més general
del centre.
En aquest sentit també creiem que ens ha ofert aque-
lles eines que ajuden a fer l’aprenentatge de com parti-
cipar: les assemblees, els càrrecs, les comissions, la car-
tellera, l’autoavaluació i moltes altres. Totes aquestes
activitats sistematitzades ens marquen un camí per
aconseguir aquest objectiu de la participació. Aquest
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5. Balanç econòmic

Concepte Ingressos Despeses

Ingrés de la beca 3.000,00 €

Material
Material de divulgació 203,12 €
Material fungible (pintures, guixos, etc.) 340,96 €

Activitats
Carnestoltes 304,19 €
Sopar X aniversari 436,10 €
Festa X aniversari 180,00 €

Coordinació i implementació del projecte

Personal 1.535,63 €

TOTAL 3.000,00 € 3.000,00 €

aprenentatge després es nota en una millora en la
resta d’activitats dutes a terme al centre.
També valorem com molt significativa la participació
de tots i cadascun de nosaltres en el Pla Educació i

Convivència i, més enllà d’aquest mateix pla, en una
implicació més intensa en tota la xarxa comunitària i
professional del nostre sector; per tant, una valoració
globalment molt positiva del programa.
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6.1. Fitxa de l’acte de
presentació de la Revista

Aquestes comissions de treball s’emmarquen en la
preparació del dia de la Presentació de la Revista
de la igualtat de gènere. Per a aquesta presentació
els nens i nenes s’asseuen per taules, en grups hetero-
genis d’edat, i cada taula representarà una família i cada

membre de la família podrà ser el pare, fill/a, mare i
avi/àvia. Durant aquesta tarda aquestes famílies fan un
joc de proves fins al lliurament de la revista, que entre
tots i totes s’ha elaborat.
En la secció d’infants s’han realitzat sis comissions per
preparar aquest dia festiu. Les comissions s’han realit-
zat per grups d’edat (6, 7, 8, 9, 10 i 11 anys). Cada
comissió ha realitzat els següents treballs:

6 anys Han realitzat un medalló per a cada nen/a. Els identificaran com a membre de la família (mare, pare...).

7 anys Han fet enganxines amb el lema “Les desigualtats sempre les paga algú” per a tots els nens i nenes de les tres sec-
cions d’infants i adolescents.Aquesta enganxina se l’enganxa cada nen/a en entrar a la presentació.

8 anys Han pensat les proves per presentar cada membre de la família.Aquestes són:
Prova 1: Presentació dels avis/àvies
Es diu que de cada taula s’aixequin els avis/àvies de la família, se’ls reparteix un bastó de cartró que ja ha fet la
comissió i han de fer una volta a la taula com si fossin avis.
Prova 2: Presentació pare
Es diu que els diferents pares s’aixequin de la taula. Prèviament a la taula hi ha un “llapis” de maquillatge. Un cop
aixecat la mare li pinta un bigoti perquè es vegi que és el pare de la família.
Prova 3: Presentació mare
Es diu a les mares que s’aixequin i han de fer una desfilada de moda: al voltant de la taula o bé en un espai buit prè-
viament preparat.
Prova 4: Presentació fill/a
Es diu als fills/es que s’aixequin de la taula, seguidament es diu “Els germans i germanes no s’han de barallar i tots
plegats poden jugar”. Seguidament han de realitzar un trencaclosques molt senzill que ja tenen a la taula (5 o 10
peces) que simbolitzi el joc.

9 anys Han estat els encarregats de preparar l’ambientació per a aquest dia. Han fet:
- 1 pancarta gran:“8 de març. Dia de la dona treballadora”.
- 2 cartells: “Inauguració de la Revista” i “Les desigualtats sempre les paga algú”.

10 anys Han pensat les proves per presentar cada membre de la família.
Prova 5: Els avis/àvies
Com que són els més savis/es de la família, se’ls fa aixecar de la taula i han de contestar quatre preguntes.A veure
quin avi sap més i té més memòria.
Preguntes:
•∑Quin és el dia de la dona treballadora? 
•∑En quin mes se celebren els Drets de l’Infant? (L’any passat vam fer una gimcana els tres casals).
•∑Quin és el dia dels enamorats a Catalunya on les parelles s’estimen molt?
•∑Quin crit vam fer el dia de la Campanya de la Igualtat de Gènere?
Prova 6: Els pares
Han de sortir els pares a un espai on no hi hagi taules i es posen en una renglera, mirant cap a la resta de gent.Amb
mímica han de representar totes les passes per fer una truita, des de trencar els ous fins a tenir la truita.Al final es
valorarà quin pare sap fer-ho millor.
Prova 7. Les mares
A la taula ja es troben unes targetes (una verda = JUST i una vermella = INJUST). Es llegeixen cinc situacions i en
cadascuna han de dir si és just o injust, a través de les cartolines.
Situacions:

1. L’home renta els plats.
2. La dona condueix el cotxe.
3. Els pares no cuinen.
4. Els homes piquen les dones.
5. L’home i la dona s’estimen.
6. En Koko està enamorat.

Prova 8: Els fills/es
Es tracta de dir als fills/es que han de demostrar que estimen a tota la família i per fer-ho han de fer un petó o una
abraçada a tots els membres de tota la família.

11 anys A través de diferents comissions: la del còmic, la de la situació de desigualtat, la del dibuix de la portada, la de sóc
masclista si... Han estat els responsables d’escollir el millor del que s’ha fet per a la revista perquè surti publicat.
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Centre Obert Infants SECCIÓ: Casal

ACTIVITAT
Comissió de Treball del Grup de 10 anys
Preparació de les proves per al dia de la Presentació de la Revista 
Ei tu, tu de què vas?! de la Campanya per a la Igualtat de Gènere.

PROGRAMA 
Participació

OBJECTIUS
1. Iniciar-se en la cogestió d’algunes activitats del centre de forma conjunta a

través de grups reduïts.
2. Assumir responsabilitats en la preparació i execució d’activitats.
3. Adonar-se de la importància de la responsabilitat individual per al bon fun-

cionament del grup.
4. Fomentar la capacitat per treballar en equip.
5. Ser capaç d’aportar idees per a la preparació de proves per a les tres sec-

cions.
6. Fomentar el principi de realitat, essent conscient d’aquelles propostes que es

poden dur a la pràctica.

DATA
17 de febrer de 7h. a 8h.
24 de febrer de 7h. a 8h.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
1r dia
Es recorda al grup de 10 anys què significa el treball per comissions i se’ls explica
que cal pensar i preparar proves per fer el dia de la presentació de la revista.
Prèviament es contextualitza en quin espai es farà; que es faran grups que aniran per
taules i representaran diferents famílies (Capdevila, Sánchez, Bouaoud, Simafati...) i que
cada taula i cada nen/a estarà identificat com a membre de la família (pare, mare...).
Un cop feta aquesta presentació es pensa com es faran les proves i el grup deci-
deix que es farà una prova per a cada membre de la família. Decidit això es fa una
pluja d’idees de proves (aquestes proves estan especificades en el full anterior) i
es descarten aquelles que són més difícils de realitzar tenint en compte que es
realitzarà en un espai interior i que hi haurà molta gent (principi de realitat).
Un cop escollides les quatre proves, aquestes es desenvolupen (ex: si fem pre-
guntes als avis que són els més savis, doncs, pensem quines preguntes).
En aquest moment hi ha un encarregat del grup que és qui anota les idees i el
desenvolupament de les proves.

2n dia
Es realitza la preparació del material (uns fan targetes vermelles i verdes posant just
i injust, els altres decoren els sobres on a dins hi haurà el contingut de les proves i
els altres fan per escrit el contingut de les proves que després aniran al sobre.

MATERIAL

- 4 sobres
- Cartolines vermelles i
verdes

- Folis
- Retoladors
- Llapis
- Gomes
- Tisores

VALORACIÓ
Durant la realització de la comissió al grup se’l veu motivat i il·lusionat de preparar proves per a tots els nens/es de
les tres seccions. Se senten molt protagonistes i participen molt positivament aportant moltes idees; tot i que, com
és normal, algunes de les propostes a realitzar estan descontextualitzades i en alguna ocasió s’han de reconduir.

L’endemà de la realització de l’activitat, es fa la valoració amb els membres de la Comissió de Treball sobre: com han
anat les proves i si els ha agradat la diada en general. La valoració del grup és molt positiva i se’ls felicita per la feina
feta i haver estat capaços d’haver fet de “monitors” pensant unes proves per a un volum de 80 nois/es.Tanmateix el
grup diu que el fet d’haver pensat ells les proves i després participar-hi, com que ells ja se sabien les proves i les res-
postes, per a ells es perdia l’efecte sorpresa de l’activitat.

OBSERVACIONS
Per solucionar la valoració que fan de la manca “d’efecte sorpresa”, per a un altre cop es podria pensar que ells fos-
sin els encarregats de dinamitzar les proves.
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Centre Obert Infants SECCIÓ: Infants

ACTIVITAT
Tarda de jocs amb pares i mares (Festa final 2n trimestre)

DATA
18 de març de 2005

6.2. Fitxa de treball per
l’activitat: tarda de jocs 
amb pares
Aquestes comissions de treball s’emmarquen en la
preparació de la festa final del 2n trimestre on tota la
secció d’infants s’encarrega de preparar una gran festa

per als pares i mares. Les comissions aniran des de
l’ambientació de la tarda, anar comprar berenar, prepa-
ració de jocs i dinamització d’aquests per part d’una de
les comissions.
En la secció d’infants s’han realitzat sis comissions per
preparar aquest dia festiu. Les comissions s’han realit-
zat per grups d’edat (6, 7, 8, 9, 10 i 11 anys). Cada
comissió ha realitzat les següents feines:

6 anys Han realitzat els cartells que aniran a cadascun dels jocs perquè aquests es puguin diferenciar en els diferents espais
del pati.

7 anys Han realitzat una pancarta gegant on hi posa “Festa Casalet, Casal i Famílies” que servirà d’ambientació general de la
tarda.

8 anys Són els encarregats de realitzar per a cada grup que hi participa i per a cada membre del grup una verdura de les hor-
tes de Santa Eugènia. Es realitzaran vuit grups i nou verdures per a cada grup. En aquest cas les verdures són: carxo-
fa, pastanaga, pebrot, ceba, patata, pèsols, tomàquet, bròquil. Cada grup es distingeix per la verdura que portarà amb
un imperdible a la samarreta.

9 anys Són els encarregats, d’una banda, de pensar quin berenar es pot realitzar per a setanta persones i, de l’altra, d’anar al
supermercat i comprar tot el necessari (sucs, magdalenes...).
També s’encarregaran, un cop finalitzats els jocs, de repartir el berenar entre tots/es participants.

10 anys Han pensat els cinc jocs que es realitzaran durant la tarda i el material necessari per dur-los a terme.

Joc 1: Bàsquet
Per poder superar aquesta prova i passar a una altra la meitat del grup haurà d’encistellar la pilota.
Material: pilota de bàsquet i cartell d’ambientació.

Joc 2:Anelles
Per poder superar aquesta prova i passar a una altra la meitat del grup haurà de colar l’anella dins d’un con.
Material: anelles, un con i cartell d’ambientació.

Joc 3: Les bitlles
Per poder superar aquesta prova i passar a una altra el grup haurà de tirar en total vint bitlles.
Material: joc de bitlles i un cartell d’ambientació.

Joc 4:Tir de pinyol d’oliva 
Per poder superar aquesta prova i passar a una altra la meitat del grup haurà de tirar el pinyol d’oliva més enllà dels
4 metres (o la distància que es cregui oportuna).
Material: un pot d’olives amb pinyol, un guix per marcar el terra i un cartell d’ambientació.

Joc 5: Les endevinalles
Aquesta prova consisteix que entre tot el grup han de ser capaços d’endevinar tres endevinalles de cinc.
Material: un llibre d’endevinalles i un cartell d’ambientació.

11 anys Són els encarregats, d’una banda, de buscar i preparar el material necessari per a cada joc (excepte els cartells d’am-
bientació, fets pel grup de 6 anys) i, de l’altra, distribuir-se per parelles la responsabilitat de la dinamització de cadas-
cun dels jocs, ja que aquella tarda fan de monitors i són els que fan jugar els pares i altres nens i nenes.
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PROGRAMA 
Participació
famílies

OBJECTIUS
1. Iniciar el grup d’infants en la cogestió d’algunes activitats del centre de forma

conjunta a través de grups reduïts.
2. Assumir responsabilitats en la preparació d’activitats.
3. Adonar-se de la importància de la responsabilitat individual per al bon fun-

cionament del grup.
4. Fomentar la capacitat per treballar en equip.
5. Ser capaç (comissió 10 anys) d’aportar idees per a la preparació de jocs

adients per a pares, mares i nens i nenes.
6. Fomentar el principi de realitat, essent conscients d’aquelles propostes que es

poden dur a la pràctica.
7. Assumir responsabilitats i fomentar l’autonomia en la dinamització dels jocs

(comissió 11 anys).
8. Fomentar la participació dels pares i mares en activitats preparades pels seus

fills/es.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Previ a la Tarda de jocs amb pares, hi ha tot el treball per comissions per a la pre-
paració d’aquesta activitat festiva i que ja estan explicades en el full anterior.
L’horari de l’activitat és de les 17.30 a les 19.00 hores.
A les 17.10 la Comissió d’11 anys amb un educador/a va cap al pati a ubicar les
proves al seu lloc i a acabar d’ultimar detalls per a la seva dinamització.
A les 17.30 arriba el grup d’infants de 6 a 10 anys i els pares. En aquest moment
es fan grups de set o vuit persones, d’edats heterogènies, on també s’inclouen
pares i mares (també hi ha la possibilitat que un grup només sigui format per pares
i mares).Aquests grups es distingeixen per una verdura (pastanaga, ceba...).
Com que moltes mares arriben amb fills/es menors de 6 anys, ja es preveu que
dos educadors/es faran un servei de “guarderia”.
Els tres educadors restants controlaran que no hi hagi cap problema als diferents
jocs que dinamitzen els nens/es d’11 anys.
Seguidament s’explica la dinàmica. Cada grup pot anar a una de les proves dife-
rents (ja explicades en el full anterior) i començar a jugar.Aquell grup o grups que
s’hagin d’esperar perquè les proves estan ocupades per altres grups tindran un
prova alternativa que consisteix a anar omplint de sorra dos cubells grans que
simbolitzen la salvació de les hortes i  on un cop omplerts cada grup podrà plan-
tar la seva verdura en finalitzar les diferents proves.
Cada grup al llarg de la tarda ha de passar per les diferents proves.
A les 18.45 s’acaben els jocs i es planten les verdures als cubells i es passa al
berenar que repartirà la comissió de 9 anys.

MATERIAL
- Mirar full anterior.
- A més a més 2 cubells grans

amb dos cartells que posin
“Salvem les Hortes”.

- També gots, tovallons...
- Un equip de música potent

que ambienti la tarda mentre
es juga.

VALORACIÓ
El treball de les comissions es valora molt positivament per l’esforç i implicació de tota la secció d’infants en la
preparació de la Tarda de jocs amb pares al llarg de les darreres setmanes del trimestre.A més s’ha de destacar la pri-
mera experiència de nens i nenes d’11 anys que dinamitzaven les proves i que ho han fet amb una gran seriositat,
motivació i interès. Ho han fet com autèntics educadors/es, tenint en compte la dimensió de l’activitat on participa
un volum de gent molt gran.Això ens permet pensar futures comissions en aquest sentit.
Pel que fa als jocs, aquests han estat entretinguts i divertits, cosa que ha fet que tots els grups hi participessin amb
un gran interès fins a la finalització. Els pares i mares també s’han sentit còmodes amb aquests jocs i han participat
com un infant més.
Pel que fa a la participació dels pares i mares, han participat un total de disset (dotze als jocs i cinc més que s’han
afegit al berenar). La valoració de l’equip en aquest sentit és molt satisfactòria, ja que es manté la línia de molta par-
ticipació de famílies del 1r trimestre.
També es valora molt positivament la previsió d’un servei de guarderia perquè els pares i mares poguessin jugar amb
tranquil·litat sense estar pendents dels seus fill/es.

OBSERVACIONS
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Associació per a
l’Atenció de Serveis 
i Solidaritat – AASS

La nostra associació és una entitat sense afany de
lucre que té com a principal objectiu la promo-
ció i inserció sociolaboral i econòmica dels

col·lectius amb problemes d’exclusió social, i la difusió
i defensa de la identitat cultural de les minories, de la
interculturalitat i del respecte, coneixement i toleràn-
cia entre cultures.

Treballem des de fa gairebé deu anys al sector est de
Girona, especialment en un dels barris més marginats
de la ciutat, el barri de la Font de la Pólvora, realitzant
diferents projectes que contribueixen a facilitar els
recursos necessaris als col·lectius més desfavorits,
per possibilitar canvis que modifiquin la situació de
marginalitat que presenten, intentant trencar les
barreres de l’exclusió social. El nostre objectiu és
dotar aquest col·lectiu dels coneixements, estratè-

gies, habilitats i facilitar el treball d’actituds i valors
que fomentin la promoció personal i la inserció social
i laboral, sempre fomentant la pròpia dinamització del
col·lectiu.

Des d’un inici, hem organitzat la nostra activitat a l’en-
torn de l’educació, perquè ens ha semblat sempre el
model més idoni per trencar l’aïllament d’aquestes
persones i trobar el tipus de relació social que els per-
meti realitzar-se i donar el millor d’elles mateixes. Per
a nosaltres, l’educació és el catalitzador, la força que
pot provocar, gràcies a la seva capacitat de transmissió
de valors, l’inici del procés de dignificació personal,
pal·liar carències de socialització i, en definitiva, dur a
terme actuacions eficients respecte a situacions socials
no desitjables. D’entre els diferents projectes realitzats
per la nostra associació (formació d’adults, cursos de
formació ocupacional, programes d’inserció laboral,
grup de suport a dones, etc.) volem destacar la crea-
ció de l’espai juvenil JOVES.COM al barri de Font de la
Pólvora, barri amb especials dificultats i habitat bàsica-
ment per persones d’ètnia gitana. Aquest recurs el
considerem del tot bàsic per possibilitar un veritable
treball de formació de valors, previ i fonamental per a
qualsevol treball posterior.



1. Introducció: l’Espai
Juvenil JOVES.COM

L’ Espai Juvenil JOVES.COM, creat l’any 2001, és un
espai obert, d’accés als joves majors de 16 anys resi-
dents al sector est de Girona. És un projecte d’inter-
venció social que pretén afavorir la promoció personal
i la inserció sociolaboral dels joves d’un dels barris
amb majors dificultats de la ciutat de Girona, el barri
de Font de la Pólvora. Es tracta de joves que provenen
de famílies amb dificultats econòmiques i carències
socioculturals molt importants, factors que han impe-
dit un bon procés d’estructuració personal i que els
condueixen a actituds poc adaptades socialment.

Així, ens trobem davant joves amb poques expectati-
ves de futur, que repeteixen moltes vegades les matei-
xes conductes asocials dels seus pares i que molts
cops poden arribar a tenir conductes conflictives. A
més, aquests factors es veuen agreujats per la perti-
nença de molts dels joves a l’ètnia gitana i per la con-
cepció tan negativa que té la societat gironina d’aquest
barri.

L’Espai Juvenil JOVES.COM vol oferir una atenció molt
personal i continuada als joves del sector est de
Girona, especialment del barri de Font de la Pólvora.
Així es dóna continuïtat a la tasca que es realitza des
d’altres entitats que treballen a la zona amb els infants
fins a 16 anys i omplint el buit d’atenció als joves de
més de 16 anys del sector i que se suma, de forma
coordinada, al suport que poden rebre des dels SSAP.

Cal destacar que es treballa de manera coordinada i
integrada amb tots els serveis, projectes i línies direc-
trius del programa comunitari Integrant Accions que es
desenvolupa al sector est de Girona, del qual som
membres conjuntament amb la resta d’entitats i insti-
tucions que intervenim al sector.

Convé remarcar que l’espai JOVES.COM i les educa-
dores que hi treballen, des dels seus inicis, han estat
finançats amb fons propis.

Malgrat la vessant preventiva i assistencial del projecte,
prevenint conductes de risc i oferint suport específic
als joves, la seva principal funció és dinamitzadora,
essent el seu principal objectiu afavorir la promoció
personal dels joves i la seva dinamització per aconse-
guir la plena integració a la societat i la promoció del
propi associacionisme juvenil del sector de manera
autònoma.

Per fer-ho possible, es porten a terme una sèrie d’ac-
tivitats orientades principalment a donar resposta a les
principals mancances que presenten aquests joves i
que els dificulta un procés normalitzat d’inserció.Tot el
treball es basa en una intervenció a nivell de grup, però
alhora el màxim d’individualitzada possible en la vincu-
lació afectiva dels joves amb el projecte i els profes-
sionals que hi intervenen (factor bàsic per mobilitzar
els joves i aconseguir veritables resultats) i en la con-
cepció del jove com a protagonista del seu propi pro-
cés, com a principal responsable de la seva pròpia
mobilització per trencar les barreres de l’exclusió
social i superar la situació de marginalitat. El paper de
les educadores és d’impulsores i d’acompanyants, tre-
ballant sempre per afavorir l’autonomia del jove.

El nombre de joves que s’involucren en el projecte i
assisteixen diàriament són actualment trenta-quatre
joves majors de 16 anys, majoritàriament del barri de
Font de la Pólvora, encara que durant tot el curs hi han
participat uns cinquanta joves.

Aquest espai jove des dels seus inicis ha tingut funcio-
nament de curs escolar: de gener a juny i de setembre
a desembre. El local on es porten a terme les diferents
activitats organitzades dels JOVES.COM està ubicat al
Centre Cívic ONYAR i està cedit per conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de Girona. En dispo-
sem de dilluns a dijous de 19:00 a 21:30h, ja que es
tracta d’un local compartit amb altres entitats i serveis.

Les tasques de disseny, preparació i organització del
funcionament de les diferents activitats es porta a
terme als locals de Font de la Pólvora, on s’ubica la
Secretaria de l’Entitat AASS i on diàriament els joves i
les dues educadores de l’entitat que els fan suport es
reuneixen per a la seva elaboració.

1.1 Objectius generals

1. Oferir un recurs adequat als joves que no estan
participant en cap altra activitat, per poder efec-
tuar un treball de formació i dinamització que els
faciliti el procés d’inserció social i laboral.

2. Respondre a la necessitat dels joves de tenir un
espai propi on trobar-se i trobar suport i respos-
ta a les seves demandes.

3. Facilitar eines, estratègies i habilitats que ajudin els
joves en el seu desenvolupament personal i la seva
inserció social i laboral.

4. Treballar amb els joves valors i actituds que
fomentin la promoció personal i la inserció social
i laboral, atenent també a altres aspectes com l’au-
toestima i l’afirmació personal.
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5. Fomentar hàbits de convivència i actituds de res-
pecte, tolerància i solidaritat i afavorir el respecte
a la pluralitat cultural.

6. Fomentar actituds responsables, participatives i de
cooperació.

7. Fomentar hàbits de salut i de respecte pel medi.
8. Potenciar els aspectes positius i treballar les difi-

cultats que presenten els joves i que dificulten la
seva inserció, oferint-los els recursos necessaris
per afavorir el creixement personal i gaudir d’una
bona socialització.

9. Motivar els joves envers la seva pròpia mobilitza-
ció per trencar les barreres de l’exclusió social,
fent-los conscients del seu important paper en la
superació de la situació de marginalitat que pre-
senten i de la seva responsabilitat per aconseguir
canviar la imatge negativa del barri on viuen.
Implicar els joves en el seu propi procés.

10. Motivar els joves per continuar la seva formació,
facilitant la derivació envers el recurs més apro-
piat o per buscar una feina, orientant-los per a una
bona inserció.

11. Dinamitzar els joves per participar en activitats
comunitàries (associacionisme, activitats del cen-
tre cívic…).

12. Dinamitzar els joves per participar en activitats de
voluntariat social.

13. Prevenir les conductes de risc.
14. Ajudar a respectar i valorar els aspectes positius

de la seva pròpia cultura, treballant alhora els
aspectes nascuts de la situació de marginalitat que
presenten. Elaboració de la pròpia identitat i de les
pròpies opcions (especialment en el cas de noies
joves d’ètnia gitana).

15. Treballar l’entorn i especialment la família per afa-
vorir el procés d’inserció sociolaboral dels joves.

16. Fomentar la participació de voluntariat i alumnes
en pràctiques en el projecte, per tal de poder ofe-
rir una intervenció més personalitzada i de més
qualitat, i alhora per afavorir la relació dels joves
del barri amb elements positius de referència.

17. Facilitar una intervenció global i coordinada des
dels diferents serveis que treballen a la zona.

1.2. Mètode de treball

El nostre treball amb els joves es realitza a partir de les
activitats de l’Espai, de les converses informals que sor-
geixen, de la relació que s’estableix amb els joves i del
seguiment personalitzat que s’efectua. Pensem que és
un treball important i molt necessari per als joves d’a-
questa edat, ja que estan en un període crític que
necessita especialment reforç i estímul.

Pensem que és d’aquesta manera, a través de la relació
diària i les converses informals, que realment aconse-
guirem influir sobre els joves, especialment sobre les
seves actituds. La transmissió de valors no es pot fer
tan sols per instrucció, sinó que té lloc per influència:
els valors han de ser integrats i assumits. Els valors han
de ser viscuts.

El nostre treball parteix de la reflexió amb els joves
sobre la seva situació personal, sobre el seu barri i
sobre el paper fonamental que poden jugar a l’hora
d’aconseguir canvis positius al respecte. Intentem amb
el nostre treball dotar els joves de confiança en ells
mateixos, motivant-los i acompanyant-los en l’organit-
zació i realització d’activitats concretes, facilitant d’a-
questa manera l’adquisició d’estratègies i habilitats, és
a dir, acompanyant-los en el seu procés de creixement
personal.

Des d’un inici s’ha presentat aquest espai als joves des
de la perspectiva de la seva implicació com a propis
dinamitzadors de l’espai, definint el nostre paper com
a suport fins que arribi el dia en què no necessitin la
nostra participació per ser capaços de dur a terme
aquesta activitat.



2.Antecedents:
activitats de l’Espai
Juvenil JOVES.COM

El funcionament organitzatiu de les activitats que s’o-
fereixen des de l’Espai JOVES.COM està molt vinculat
a la finalitat que siguin els mateixos joves els que dina-
mitzin, organitzin i portin a terme les activitats, comp-
tant amb el suport de les educadores però sense caure
en actituds de dependència; per això la programació va
molt lligada a les necessitats i interessos dels joves.
Això s’aconsegueix programant activitats setmanal-
ment a través de les assemblees, amb propostes socio-
culturals i lúdiques diversificades, que donen resposta
en cada moment a les expectatives del grup.

La dinàmica de l’Espai se centra en les següents activitats:

2.1. Diàlegs joves. Xerrades i debats
sobre temes d’interès proposats pels mateixos
joves, que poden ser introduïdes per un expert
o pels mateixos educadors sobre temes que els
preocupen o interessen: salut, alimentació,
sexualitat, planificació familiar, cultura gitana,
recursos formatius, laborals, de lleure,
interculturalitat, tradicions, el paper de la dona,
problemes de la marginació, temes d’actualitat
diaris, millora del barri, com superar problemes
d’anorèxia, consum de drogues, solidaritat,medi
ambient, etc.

2.2. Tallers. S’organitzen tallers concrets en
funció de les possibilitats, necessitats i interes-
sos dels joves:

Tallers per obtenir recursos propis. Els
integrants de JOVES.COM majoritàriament
són joves que provenen de famílies amb difi-
cultats econòmiques.Això implica que s’han
de plantejar estratègies per obtenir el mate-
rial propi del grup –el racó literari, el racó
de la música, material lúdic…– i disposar de
recursos econòmics per afrontar les despe-
ses de sortides, desplaçaments, festes.

Els tallers que s’organitzen solen ser de
manualitats per fomentar la creativitat:
tallers d’espelmes, sabons, samarretes, roses
per Sant Jordi i altres detalls per vendre.

Tallers de participació comunitària.

Des dels inicis s’ha motivat els joves per
participar en activitats comunitàries i solidà-
ries, aconseguint fomentar entre ells una
consciència de compromís amb el seu barri
i amb la societat en general.

S’ha participat en totes les activitats que
s’han organitzat a nivell comunitari dins del
sector: setmanes de la Salut, Festa dels 10
anys del Centre Cívic i 25 anys de Font de
la Pólvora, Festa dels 25 anys de l’Escola de
Font de la Pólvora, setmanes esportives
organitzades pels joves del sector, Fòrum de
Dones Gitanes a Girona, etc.

2.3.Ens obrim a Girona. S’ha insistit
molt a motivar els joves envers la seva pròpia
mobilització per trencar les barreres de l’exclu-
sió social, fent-los conscients de la importància
del seu paper en la superació de la situació de
marginalitat que viu Font de la Pólvora respec-
te a la resta de la ciutat i de la seva responsabi-
litat per aconseguir canviar la imatge negativa
del barri on viuen; per això és molt important
donar a conèixer als joves els diferents recur-
sos que ofereix la ciutat en matèria de lleure, de
serveis, de formació i d’informació, per apropar-
los a la seva ciutat i possibilitar la coneixença
d’altres realitats, fomentant actituds de respec-
te davant la pluralitat cultural.

2.4. Fem grup. Un dia per setmana es dedi-
ca a afavorir elements que facilitin la cohesió
del grup amb una perspectiva més lúdica, fent:

- Cinefòrum: projeccions de pel·lícules
sobre diferents temes d’interès per als
joves amb col·loqui al final.

- Diades esportives (tennis de taula, aerò-
bic…).

- Diades de balls (dia de la salsa, de la dansa
del ventre…).

- Jocs (per afavorir la visió lúdica de l’apre-
nentatge).

2.5.Assemblees. Cada setmana es fan
assemblees per parlar sobre el funcionament de
l’Espai i programar les noves activitats setma-
nals aconseguint:

- que els joves s’impliquin en les activitats
d’organització, dotant-los de les eines
necessàries per arribar a esdevenir els
veritables organitzadors de l’Espai – apre-
nent habilitats de reunió, de consens, etc.
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- establir mecanismes per copsar en cada
moment l’opinió dels joves i atendre les
seves inquietuds, pensaments i perspecti-
ves.

- fomentar actituds responsables, participa-
tives i de cooperació.

- fomentar la reflexió i l’intercanvi d’opi-
nions i treballar per gaudir d’una bona
socialització.

- fomentar hàbits de convivència i actituds
de respecte, tolerància i solidaritat.

2.6.Sortides. S’organitzen sortides tant de
caire lúdic com cultural.Aquestes sortides per-
meten aportar elements formatius nous a la
dinàmica pròpia del centre (hàbits de convivèn-
cia envers persones alienes al grup, activitats de
lleure diferents a les habituals, activitats fora del
barri amb una certa independència de la famí-
lia).Aquest mes de juny anem tres dies a Itàlia.

3. Justificació 
del projecte

És en el marc d’aquest Espai Juvenil JOVES.COM que
volem realitzar un projecte que hem dissenyat educa-
dores i joves, i que hem batejat amb el nom de CHA-
VORRILLOS D’AVUI EN DIA.Vides diferents o, simplement,
tots busquen el mateix? 

CHAVORRILLOS D’AVUI EN DIA consisteix en la prepa-
ració d’un documental, en el qual els mateixos joves
gitanos chavorrillos en seran tant els realitzadors, dis-
senyadors, guionistes, com els principals protagonistes.
Ells i elles explicaran les seves vivències personals,
inquietuds, frustracions i aspiracions actuals dels joves
gitanos.

Tots els components de JOVES.COM, pel simple fet de
ser adolescents, tenen inquietuds, necessitats i pro-
blemàtiques comunes a molts altres joves de la seva
mateixa edat i que viuen en altres barris; però, a més a
més, en el seu cas hi ha tot un seguit d’aspectes que els
condicionen i els carreguen amb altres connotacions
que sobrepassen les pròpies característiques de l’edat
i que moltes vegades els causen desorientació i frus-
tració.

Per un costat, dins la societat actual se’ls obren, com a
qualsevol altre jove, tot un seguit d’expectatives i
recursos –en el terreny educatiu, laboral, econòmic, de
l’oci, de coneixement, d’amistats, familiar...– que con-
formen les seves expectatives de futur: però aquestes
aspiracions la majoria de vegades es veuen frustrades,
perquè molts factors externs els influencien en el seu
procés de maduració, encaminant-los al conformisme i
a l’immediatisme del dia a dia, sense poder pensar en
el futur.

Aquests factors externs moltes vegades passen per la
mateixa família, marcada molts cops per una mal ente-
sa tradició cultural, que no accepta els canvis que el
seu fill/a està vivint.

Altres cops passa per l’entorn més proper, un “barri
gueto” com és el de Font de la Pólvora, on qualsevol
esdeveniment és viscut i criticat per tothom i algunes
vegades mal vist i no acceptat socialment.

I per últim, si aconsegueix superar tots aquests filtres
més propers, es troba amb una societat que en molts
casos els ha etiquetat negativament simplement per la
procedència del barri i per ser d’ètnia gitana.
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Després de llargues reflexions i anàlisis efectuades
durant aquests tres anys a l’Espai, els mateixos joves
reclamen poder exterioritzar d’alguna manera aquests
sentiments que els envaeixen.Volen fer evident tant a
la família, al barri, com a la societat en general que cada
jove, essent individualment diferent, comparteix unes
inquietuds majoritàriament comunes i que en el fons
tots, paios i gitanos, cerquen el mateix: la millora de la
seva qualitat de vida, l’autorealització personal i emo-
cional i, en definitiva, tenir unes millors expectatives de
futur.

4. Objectius 
del projecte

Es vol intentar acostar els joves de Font de la Pólvora
a la realitat de Girona i així fer-los més conscients d’al-
tres realitats, d’altres opinions, d’altres maneres de
veure la vida. En plasmar la seva realitat, també s’inten-
ta aconseguir que es coneguin millor i, al mateix temps,
millorar l’autoestima i que també puguin ser més auto-
crítics amb si mateixos.

També és molt important el fet de relacionar-se amb
joves de Girona, fora de l’espai de l’institut i poder
veure que en el fons són més semblants del que es
pensen. Així, s’intentarà que s’obrin més i que deixin
els prejudicis de costat. S’intentarà provocar el mateix
a la inversa: que joves de Girona puguin conèixer els
nois de Font de la Pólvora en el seu propi ambient i
així també abandonar els prejudicis i estereotips que
puguin tenir.

Així mateix és important el fet que es conegui el grup
JOVES.COM i així demostrar que aquests joves lluiten
perquè la imatge negativa del barri canviï poc a poc.

Per últim, com a segona part del projecte i com un dels
objectius de l’any que ve, es vol fer una difusió impor-
tant del documental, intentant arribar a tots els insti-
tuts de Girona, la Facultat d’Educació i públic en gene-
ral, tant a partir de sessions en algun cinema com amb
la projecció del documental als mitjans de comunicació
i la televisió.

4.1. Objectius específics 

1. Dotar d’un recurs als joves que possibiliti la seva
promoció personal i la seva inserció social:

- que es coneguin a si mateixos i desenvolupin
la seguretat en un mateix.

- que siguin capaços de detectar les necessitats,
problemàtiques i inquietuds que tenen com a
adolescents.

- que descobreixin les seves aspiracions de futur.
- que sàpiguen trobar la seva identitat cultural.
- que aprenguin a expressar els seus senti-

ments, a desinhibir-se, a ser responsables i a
procurar la seva formació integral.

- que siguin protagonistes del seu procés
maduratiu.
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- que puguin formar-se com a persones lliures,
creatives i constructives, que utilitzen l’activi-
tat dramàtica com a mitjà per aconseguir una
forma diferent de valorar la vida.

- que potenciïn l’autoestima i l’afirmació personal
(equilibri personal i emocional), així com l’espe-
rit crític raonat.

- que fomentin la reflexió i l’intercanvi d’opinions.
- que desenvolupin la creativitat, l’expressió

oral i corporal, el respecte als altres i als
valors socials.

- que els joves s’impliquin en les activitats d’orga-
nització, donant-los les eines necessàries per
arribar a esdevenir els veritables realitzadors del
documental.

- que creixin en actituds positives per a la con-
vivència, la integració en el grup, la partici-
pació i l’autoestima.

- que gaudeixin individualment i col·lectivament
durant tot el procés.

2. Funcionar com a referents positius per a altres joves
del barri:

- potenciar els referents positius entre els propis
joves del barri.

- oferir a altres joves del barri un recurs motiva-
dor, engrescador, una activitat amena i atractiva
que els apropi a l’Espai.

3. Promoure l’intercanvi amb altres joves:

- fomentar hàbits de convivència i actituds de res-
pecte, tolerància i solidaritat amb altres joves.

- afavorir el respecte a la pluralitat cultural.
- fomentar la reflexió i l’intercanvi d’opinions.

4. Sensibilitzar la resta d’habitants de Girona i tren-
car els prejudicis i estereotips existents:

- motivar els joves envers la seva pròpia mobilitza-
ció per trencar les barreres de l’exclusió social,
fent-los conscients del seu important paper en la
superació de la situació de marginalitat i de la
seva responsabilitat per aconseguir canviar la
imatge negativa del barri on viuen.

- sensibilitzar la resta de població en general res-
pecte a l’ètnia gitana a través del coneixement de
les vides dels joves.

- aconseguir trencar l’etiquetatge negatiu (delin-
qüència, drogues, etc.) que molts habitants de
Girona fan del barri de Font de la Pólvora.

- donar a conèixer JOVES.COM.
- donar a conèixer el barri de Font de la Pólvora.
- difondre la identitat cultural gitana.

5. Aconseguir acceptació per part de la família dels
canvis generacionals i socials dels joves:

- ajudar a respectar i valorar els aspectes positius
de la pròpia cultura, treballant alhora els aspec-
tes nascuts de la situació de marginalitat social i
cultural. Elaboració de la pròpia identitat i de les
pròpies opcions (especialment en el cas de joves
d’ètnia gitana).

6. Potenciar els grups musicals de joves gironins i del
mateix barri de Font de la Pólvora

- promoure la música de grups joves per mitjà del
documental.
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5. Fases del projecte

El projecte es divideix en cinc fases.

5.1. Reflexions inicials

Es tracta de fer un treball d’identificació d’aquells trets
comuns entre diferents joves, obtinguts amb intercan-
vis amb altres grups juvenils, per veure quines són les
inquietuds, necessitats i problemàtiques de l’ado-
lescència d’avui en dia. A partir d’aquí, cal veure quins
són els trets diferencials dels joves gitanos.

5.2.Taller de realització 
de documentals

Per a la realització d’un documental es necessita la
concurrència de diverses facetes. Per preparar els
joves, les més importants són:

- taller de desinhibició i superació personal de pors,
complexos, etc., i de desbloqueig mental

- taller de relaxació
- taller de respiració
- taller de vocalització
- taller de jocs dramàtics
- taller de maquillatge
- taller de vestuari
- taller de decorats
- taller d’il·luminació
- taller de música, so i ritme

Per portar a terme cadascun dels tallers proposats és
necessària l’ajuda de tècnics coneixedors d’aquests
temes.

5.3. Redacció del guió

En aquesta fase es dissenya el guió del documental
centrat sobre els temes que preocupen més als joves:
educació, família, treball, oci, cultura i tradicions, sexe,
autoestima, amistat, parella i religió.

D’aquests temes els joves escullen els cinc que consi-
derin més importants. El documental es divideix en
cinc parts.A cada part es reflexiona sobre un d’aquests
temes i es treballa amb dos punts de vista diferents:

- la filmació d’un/a jove gitano/a que fa una reflexió
de la seva vivència personal, opinions, problemes
que s’ha trobat, dubtes que té sobre el tema,
importància que li dóna, etc.

- i la filmació d’un/a jove paio/a que fa una reflexió
seguint les pautes anteriors.

A més a més, es realitzen cinc seqüències (cada
seqüència fa referència a un dels cinc temes escollits)
per crear una història que reflecteixi situacions de la
vida quotidiana dels joves, on es van presentant tot un
seguit de personatges.

Les seqüències es lliguen una a una, mostrant-nos les
connexions que tenen entre si. A l’última seqüència,
paios i gitanos es retroben per adonar-se que tots ells
viuen de manera diferent cada tema, però que no són
tan diferents, ja que tots ells busquen el mateix.

5.4. Filmació i muntatge

Aquesta és la fase en què s’executa la filmació de cada
seqüència i on cada jove és responsable de la realització.

Es tracta d’un treball en grup amb l’ajut tècnic neces-
sari, però on cada jove es fa responsable de la seva
part, posant en pràctica les tècniques apreses.

En aquest apartat s’escull la música del documental.
S’aprofita l’avinentesa per promoure els grups de joves
músics gironins i del barri de Font de la Pólvora.

5.5. Estrena i difusió

Els joves han de poder gaudir del resultat del seu tre-
ball i experimentar la satisfacció d’haver fet la feina ben
feta. El premi és la diada en què s’estrena el documen-
tal al mateix barri, a altres llocs de la ciutat i fins i tot
fora d’ella. S’intenta fer la màxima difusió del docu-
mental, perquè serveixi de reflexió en diferents àmbits
sobre els diferents temes que s’hi tracten.
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6. Pressupost

1. Material necessari per a l’execució del projecte

Càmera digital 900 €
Trípode de càmera 48 €
Cintes de càmera 100 €
Minidisc 160 €
Micro 20 €
Cintes minidisc 51 €
Claqueta 60 €

2. Material d’oficina 200 €

3. Suport professional per al guió i execució 2.000 €

4. Despeses d’estudi per al muntatge
6 dies x 180 €/dia 1.080 €

5. Dietes, desplaçaments, atrezzo 1.000 €

6. Despeses de l’acte de presentació 400 €

7. Material de difusió: tríptics, cartells, etc. 200 €
–––––––––––

TOTAL 6.219 €
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1. Introducció

El documental CHAVORRILLOS D’AVUI EN DIA, realitzat
per l’Espai Juvenil JOVES.COM, descriu les vivències
personals, les frustracions, aspiracions i la manera com
viuen els joves gitanos de Font de la Pólvora. Ells
mateixos han estat els guionistes, els realitzadors i els
càmeres. Només la part de muntatge ha estat feta per
professionals amb la col·laboració dels joves.

Hem volgut plasmar la seva adolescència, típica de tots
els joves de Girona, però amb l’afegit de ser qui són i
tots els factors externs com: la família, les tradicions, el
barri on viuen (considerats per molts com un gueto) i
l’etiquetatge negatiu que encara té el fet de ser gitano.

És important recordar els antecedents. Tal com s’es-
menta en el projecte, aquest espai juvenil s’ha guiat
amb uns objectius bàsics que han estat des de l’inici la
base del treball amb els joves.

Qualsevol de les activitats portades a terme amb els
joves tenien i tenen la finalitat de fer-los més autònoms
i responsables, no només per les dificultats típiques
d’un jove, sinó també per les dificultats afegides que té
un jove gitano d’un barri marginal.

L’educació en el lleure per a aquests joves és bàsica per
desenvolupar-se, ja que la majoria no han pogut o vol-
gut aprofitar tot el que pot aportar l’educació reglada
(el tant per cent d’absentisme i fracàs escolar a Font de
la Pólvora són bastant elevats); per tant, amb els joves
és bàsic poder treballar des d’altres espais com la for-
mació ocupacional o des d’espais juvenils com aquest.

És molt important esmentar la importància del treball
en grup, de sentir-se que formen part d’un grup de
joves amb ganes de participar i col·laborar al seu barri
i sentir que junts poden aconseguir moltes coses.

També cal que ens parem a reflexionar sobre un altre
treball fet que ha tingut una influència molt important
a l’hora de portar a terme el documental, la creació de
la pàgina web: www.iespana.es/jovescom

Aquests dos projectes s’han executat en el mateix any
escolar (de setembre a juny de 2005); però, a causa
dels diferents terminis, primer es va acabar la pàgina
web, tot i que es van treballar simultàniament els dos
projectes de setembre a gener.

En el projecte de la creació de la pàgina web coincidien
molts dels objectius del documental:
s Mantenir una pàgina web pròpia.
s Donar a conèixer els JOVES.COM.
s Difondre les activitats, xerrades, tallers, sortides,

activitats extraordinàries que s’organitzen.
s Funcionar com a referents positius per a altres

joves del barri.
s Donar a conèixer el barri de Font de la Pólvora.
s Difondre la identitat cultural gitana.
s Ajudar a trencar la imatge negativa que es té del

barri.
s Promoure l’intercanvi amb altres joves.
s Donar accés als joves a informació dels recursos

que ofereix Girona –laborals, formatius, de lleure.

Chavorrillos d’Avui en Dia de l’Associació per a l’Atenció de Serveis i Solidaritat - AASS

91

Visió panoràmica del barri Font de la Pólvora. Presentació de la pàgina web.



s Facilitar les tasques d’organització d’activitats.
s Facilitar les tasques de control de tresoreria.
s Introduir els joves en l’ús de noves tecnologies i

afavorir-ne una valoració positiva.

Per això creiem molt important destacar en què ha
ajudat la pàgina web per a la pròpia execució del pro-
jecte:

- La creació del manifest de la pàgina web va fer
que els joves es plantegessin d’una forma ben defi-
nida què els agradava i què no els agradava del seu
barri i de la seva ciutat i, com a joves, què els
molestava, i què els agradaria canviar. Això va fer
que es plantegessin moltes coses d’ells mateixos.
Aquest autoconeixement dels joves sobre la seva
realitat ha fet que hagi estat fàcil que els joves deci-
dissin què creien que era important que es veiés
reflectit en el documental, perquè la gent veiés com
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són i qui són; per això hem pensat que era impor-
tant incloure aquest manifest (veure annex 6.1).

- La pàgina web va ser un gran pas endavant perquè
els joves identifiquessin millor els trets diferencials
de la seva cultura.A partir d’apartats com la ban-
dera, la història del Poble Gitano, les tradicions i
supersticions, el diccionari caló, etc., es va provocar
que renaixés o es fes més evident en ells un orgull
del que són i d’on provenen. Això els ha donat
molta força alhora de plantejar-se dificultats que
anàvem trobant en la ideació i creació del docu-
mental.

I hem dit “renaixés”, perquè ells sempre han estat
molt orgullosos de ser gitanos, però a vegades
davant de certes dificultats com per exemple el fet
d’haver de parlar en públic, tenir una entrevista de
feina, etc., sorgeix aquella por que els fa pensar que
ser gitanos vol dir no saber parlar correctament ni
comportar-se. Per tot això hem cregut important
incloure la bandera, perquè tothom la reconegui i
perquè és un dels episodis del documental.

2. Fases de realització
del documental

2.1. Reflexions inicials

En la primera fase vam identificar els trets comuns de
tots els joves que volíem plasmar en el documental
(amistat, família, oci, educació, aspiracions de futur,
temes laborals, parella i religió), a partir de diverses
reunions i assemblees molt participatives. També vam
decidir tot un seguit d’accions que volíem que sortis-
sin en el documental:

- el casament d’una de les nostres joves.
- un dia de festa a Girona.
- una xerrada sobre sexe, drogues o el que es

decidís.
- anar un dia a l’Escola d’Hostaleria.
- activitats que fem amb JOVES.COM.
- acompanyar una de les joves que estan treba-

llant des de fa temps en la seva jornada labo-
ral, per exemple, la mateixa noia que ja hem
filmat el dia del seu casament.

- fer un intercanvi amb un grup de joves de
Girona per parlar, intercanviar opinions sobre
temes que preocupen els joves i ensenyar-los
el barri.

- fer una festa final del projecte amb els joves
que han conegut i convidar un grup de músi-
ca de Font de la Pólvora que posi la música de
la trobada.

Tot i així algunes d’aquestes accions es van anar modi-
ficant a mesura que s’anaven fent reunions amb els
joves i ells mateixos tenien més clar el que volien
reflectir en el documental.

També vam fer diverses passades de pel·lícules corals
per veure si trèiem idees, entre tots, de com realitzar
el documental i com connectar les diferents accions
que s’enregistrarien.

En aquesta fase ja vam veure que caldria una reorien-
tació del projecte, ja que fer un docudrama represen-
tava crear accions fictícies, en les quals es perdria la
naturalitat dels joves i faria que hi hagués una dificultat
excessiva a l’hora dels enregistraments.
Els joves no es veien capaços d’actuar; en canvi, sí que
es veien capaços de ser filmats en diferents situacions
de la seva vida d’una manera fresca i natural.

2.2.Tallers de preparació 
del documental

Tal com vam plantejar-nos en el projecte, la realització
d’un documental necessita l’equilibri de diverses face-
tes per preparar els joves 

“Tallers de desinhibició i superació personal de
pors, complexos, etc., i de desbloqueig mental,
tallers de jocs dramàtics i tallers de vocalització.”

Es van fer quatre sessions d’enregistrament amb els
joves per perdre la vergonya davant d’una càmera i
millorar la vocalització.Aquestes sessions es van fer a
partir de xerrades enregistrades, simulacions d’entre-
vistes de feina o simulació de programes de televisió.
Aquests enregistraments els vèiem posteriorment per
perdre la vergonya de veure’s a un mateix.

També vam fer reunions i assemblees quinzenals per
aconseguir la participació i poder involucrar tots els
joves en el projecte. Al mateix temps s’anaven veient
quines eren les seves expectatives respecte al projec-
te i quines eren les seves pors.

Es van fer dues sessions de tallers de manipulació, on
els joves van treballar la relaxació i la respiració a par-
tir de la manipulació del cos en parelles. Els joves també
van fer exercicis de confiança en grup molt divertits.
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La reorientació del projecte cap a la realització d’un
documental i no un docudrama va fer que no es rea-
litzessin els tallers de maquillatge, vestuari, decorats,
il·luminació i música, ja que les situacions que enregis-
traríem no serien provocades sinó reals; tot i així, sí
que es van fer algunes reunions amb els dos nois que
volien fer de càmeres per tractar el que cal tenir en
compte en el moment d’enregistrar qualsevol situació:
il·luminació, sorolls, zoom, etc.

2.3. Redacció del guió

A causa del projecte de la pàgina web, no es va poder
avançar més en els enregistraments abans de final
d’any, tot i que es destinava almenys un cop per set-
mana a la realització i ideació del projecte (cada activi-
tat la fèiem un cop setmanalment per agafar una ruti-
na que els ajudés a organitzar-se).

Durant diverses setmanes es van fer assemblees i xerra-
des per debatre com s’havia de fer el documental. Es van
fer diverses reunions amb professionals d’audiovisuals
com Pere Calderón (membre de l’associació Claqueta,
Rodem i autor de diversos curtmetratges premiats) i
Pere Vilà (també autor de curtmetratges), perquè ens
aconsellessin sobre aspectes a tenir en compte a l’hora
de fer un muntatge d’aquestes característiques i ens
donessin idees de com enregistrar i què enregistrar.

Finalment es decideix entre tots un guió on es deter-
minen diversos temes: laboral, educació, tradicions, oci,
amistat i joventut.

No s’arriba a consensuar un guió exacte sobre el
documental, sinó que decidim les accions a filmar i par-
lem que un cop tot filmat ja veurem com lliguem totes
les imatges i què posem primer o després.

Les accions i el format de les entrevistes als protago-
nistes es consensua amb els joves en diverses assem-
blees i a partir del treball setmanal de la comissió.
També es fan reunions quinzenals amb la participació
dels joves per anar informant de tot el que es va enre-
gistrant i veient el que ha estat filmat.

Decidim els següents blocs temàtics que reflectei-
xen la seva pròpia realitat.

2.3.1.Temes laborals

Com a joves la feina els preocupa molt i és una part
fonamental de les seves vides. Són joves que han

començat a treballar molt aviat i molts als setze anys ja
col·laboren en l’economia familiar. Cal dir que quasi
tots els JOVES.COM, majors de divuit anys, treballen
des de fa temps i per tant són molt conscients de les
dificultats que han tingut o tenen a l’hora de trobar o
mantenir una feina.

Es decideixen alguns protagonistes que poden reflectir
i explicar certs aspectes importants per a ells.

n Ajudant de cuinera
Can Ventura (Antònia). Fa quatre anys que
l’Antònia manté la seva primera feina en un nego-
ci familiar de catering selecte i delicatessen molt
conegut a Girona. Va començar amb setze anys
acabats de fer. No volia seguir estudiant i va con-
siderar que podia ajudar a l’economia familiar.

L’Antònia a la botiga de Can Ventura.

n Perruquera
Perruqueria Jordi Parera. Milagros fa dos anys que
treballa en aquesta perruqueria on fan tot tipus de
tractaments alternatius. Milagros era un bon
exemple de com s’aconsegueix una bona feina i
tenir un ofici a partir de la constància i el treball.

La Milagros a la perruqueria on treballa.
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n Caixera
Supermercat Dia (Sandra).Vam anar a enregistrar
la Sandra durant el seu primer dia de treball per
veure l’angoixa que produeix un nou repte com
aquest quan ets jove (per motius d’espai finalment
aquest enregistrament no surt al documental).

n Negoci familiar
Bar Estrella. La Lola ha fet el Curs de Formació
Ocupacional de dependenta de comerç amb AASS
i mentre no troba cap feina ajuda diàriament en el
negoci familiar.

La Lola al bar dels seus pares.

2.3.2.Tradicions

No es pot entendre la vida d’un jove de JOVES.COM
sense entendre la importància de les tradicions del Poble
Gitano; tot i així aquestes varien molt segons la zona de
la qual parlem, no és el mateix un casament a Granada
que aquí. Per això, vam creure important parlar dels
casaments, del respecte als grans, del flamenc i facilitar
que la gent conegui una mica més aquesta cultura.

n Casament
L’Antònia fa un llarg recorregut per la seva vida i
acaba evidentment parlant del que ha estat per a

ella casar-se, “donar el pañuelo”, quedar-se emba-
rassada, en definitiva, passar de moza a dona casa-
da. Parla evidentment de les tradicions que ens
ensenyen tot el que és característic en un casa-
ment gitano. Com que és l’única JOVE.COM casa-
da, també dóna consells a les més joves del grup.
La part de l’Antònia ha resultat al final la més llarga del
documental. Ocupa més de quinze minuts d’enregis-
trament.Vam pensar que era molt interessant que es
pogués ensenyar com és realment un casament gita-
no, ja que és una de les tradicions que provoquen més
curiositat entre els que no són gitanos i que segura-
ment és de les que més es parla sense tenir-ne conei-
xement.A més vam tenir ocasió de viure’n els prepa-
ratius i el mateix casament de molt a prop. Crèiem
que un dels costums més arrelats s’havia de donar a
conèixer a través de la seva protagonista.

L’Antònia el dia del seu casament.

n Flamenc
La Milagros, la Mari i unes altres components de
JOVES.COM ens parlen del que representa per a
elles el flamenc, un art tan lligat a la cultura gitana.
La Milagros també ens parla del que ha estat per
a ella tenir un xicot paio i si això ha representat
per a ella una pèrdua de la seva pròpia identitat
com a gitana.
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La Mari i la Milagros actuant en un hotel de Platja d’Aro.

n Respecte als grans (Nene i Pamela)
S’han aprofitat les imatges que teníem de l’acom-
panyament que fan els JOVES.COM a les entrevis-
tes que es van efectuar pel mes de maig a les àvies
d’alguns d’ells, com a part d’un projecte d’una gran
exposició de fotografies d’ulls de dona gitana
Sacais Romi (Ulls de dona).
El Nene i la Pamela parlen de si encara es manté
aquesta tradició tan coneguda dels gitanos com és
el respecte cap als grans.
Per motius de qualitat d’imatge i so no es van
poder utilitzar unes imatges que teníem de dues
de les mares dels JOVES.COM on feien roscos de
Setmana Santa, una de les tradicions que es man-
tenen al barri.Tampoc no es van poder utilitzar les
entrevistes a alguna àvia dels joves per la mala
qualitat del so (només se n’han utilitzat imatges).

2.3.3. Educació

Un altre bloc molt important per als joves i per a
nosaltres és el tema de l’educació. Volíem que els
mateixos joves fossin un referent positiu del barri i que
ells mateixos donessin un consell als que encara estan
estudiant, per animar-los a seguir estudiant o a treba-
llar per aprendre un ofici.

n Demostració d’una mona de Pasqua al
CEIP Vilaroja (Nene)
A partir dels contactes fets gràcies a la creació de
la pàgina web, Neus Pi, antiga professora del Nene,
li va demanar que fes una demostració d’una
mona de Pasqua. S’aprofita aquest enregistrament
perquè el Nene expliqui per què ha triat ser pas-
tisser, per què creu que hi ha tant absentisme
escolar al barri i quines són les seves aspiracions
de futur, etc.
Vam creure molt important que quedés reflectit
aquest treball comunitari de retorn dels coneixe-

ments del Nene al propi barri, perquè els joves
que estan estudiant per tenir un ofici són refe-
rents positius.

El Nene fent una demostració de mones de Pasqua.

n Entrevista educadors socials de Vic
Es tria el Nene com a referent positiu del barri
per ser entrevistat pels educadors socials de Vic.
Per motius d’espai aquest enregistrament no surt
al documental.

2.3.4. Joves

n Últimes pràctiques de cotxe (Dulcilla)
Entre tots vam veure que el fet de treure’s el car-
net de conduir per a un jove és fonamental a l’ho-
ra d’aconseguir més independència i llibertat,
sobretot per a les noies.Això ha fet que les noies
aconsegueixin una autonomia molt positiva per a
la seva evolució com a dones independents.

n Cotxe nou
La Dulcilla és un gran referent en el grup, ja que
des de ben jove ha estat ajudant molt a l’econo-
mia familiar. S’està comprant un pis i ja té un cotxe
nou que ella mateixa s’anirà pagant a poc a poc.
Aquí volem reflectir una mica que, en contra del
que la majoria de gent pensa, hi ha joves que són
molt responsables i que amb vint anys ja són una
peça fonamental dins l’economia familiar.

n Trobades Art Crea (Pont Major)
S’han fet dues trobades amb aquests joves de Pont
Major que es reuneixen el dimecres per fer activi-
tats com música, pintura, audiovisuals i teatre.
La primera trobada es va fer el dia 14 de febrer de
2005.Va ser un primer contacte perquè quan ells
visitessin el barri (el dia 20 d’abril de 2005) ja hi
hagués una coneixença feta i segurament el princi-
pi d’una amistat.
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Es filmen els nois i noies de Pont Major mentre
van en cotxe cap a Font de la Pólvora i la trobada
amb els JOVES.COM, la visita al barri i els poste-
riors comentaris sobre com ha anat, si els ha agra-
dat el barri i si ha canviat el concepte que tenien
sobre els gitanos i el barri.

Trobada amb Art Crea.

n Mares (AV)
Amb aquest enregistrament es volia reflectir una
mica la relació amb els pares a partir de la realitat
de dues mares dels nostres joves que fa més d’un
any que col·laboren amb l’Associació de Veïns de
Font de la Pólvora.

Per motius de la qualitat d’imatge i so finalment
aquesta filmació no surt al documental.

2.3.5. Implicació al barri

Des dels inicis de JOVES.COM, la implicació en el barri
ha estat una part fonamental dins les activitats dels
joves, fent que lluitin pel seu barri i alhora siguin una
part molt activa a la Font de la Pólvora.
JOVES.COM participa i col·labora en tots els actes
organitzats al barri: solem fer les pancartes de la
Setmana de la Salut, de Carnestoltes i de la Festa
Major; participem en l’exposició de flors del barri;
organitzem els jocs per a la Festa Major; participem en
la cavalcada de reis, en el Dia contra la Violència de
Gènere i moltes més activitats. Per al documental es
van decidir els següents actes:

Cartells de la Festa Major i la Cavalcada de Reis.

Cartells de la Trobada de Dones Gitanes i del Dia 
de la Dona Treballadora
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Cartells de Tallers Florals i de la Setmana de la Salut.

Rua del Carnaval’04

n Tots al grafit
Aprofitant que JOVES.COM va pintar un grafit al
carrer Noguer, els vam filmar dient el seu nom,
edat i on treballen, perquè tothom pugui conèixer
tots els joves del grup. Va ser una gran sorpresa
afegida quan ens vam adonar que el dia que vam
triar per fer la presentació del documental feia
just un any que havien pintat el grafit.

Grafiti de Joves.com

n Bandera del Poble Gitano
Aprofitant que a partir de la pàgina web tots els
JOVES.COM sabien que el dia 8 d’abril és el Dia
Internacional del Poble Gitano, vam decidir fer una
bandera i exposar-la a la façana del Centre Cívic
Onyar, perquè tothom sabés com és la seva ban-
dera i quin dia se celebra la seva diada.
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8 d’abril Dia Internacional del Poble Gitano.

n Cinefòrum
A partir de la creació de l’apartat de la pàgina web
de Cinema i Poble Gitano, es decideix organitzar un
cicle quinzenal d’aquesta temàtica obert a tothom,
perquè la gent tingui l’oportunitat de veure
pel·lícules de temàtica gitana que no solen posar a
la televisió o són difícils d’aconseguir. La primera
sessió va ser el dijous 24 de febrer amb Lola vende
cá i se n’han fet sis sessions.

Cartells del Cicle de Cinema i Poble Gitano

Es va filmar la quarta sessió amb la projecció de
Vengo de Tony Gatlif. També es van projectar les
pel·lícules Tiempo de gitanos d’Emir Kusturica, Alma
Gitana de Chus Gutiérrez, Los Tarantos y Montoyas,
i Swing de Tony Gatlif.A cada sessió vam tenir una
assistència d’unes seixanta o setanta persones.

n Programa a Ona Rambla com a part de la
Setmana de la Salut
Com a part de la Setmana de la Salut d’aquest any,
tots els grups del sector est van participar en un pro-
grama de ràdio que va ser filmat el dia 30 de maig de
2005 i que va ser retransmès el dia 31 de 15h a 16h.

Per a aquest programa els joves van escriure La
Rumba dels JOVES.COM, que va ser cantada en el
transcurs del programa d’Ona Rambla (veure

annex 2). Per motius d’espai finalment aquesta fil-
mació no surt al documental.

Participació al programa d’Ona Rambla.

2.3.6. JOVES.COM

En aquest bloc es vol fer un recorregut per les activi-
tats més importants que es porten a terme durant
l’any; tot i així només es van filmar les que crèiem que
podien ser més interessants per al documental.Altres
activitats que realitzem amb JOVES.COM són xerra-
des, debats, excursions, dies lúdics, esports, etc.

n Parada per Sant Jordi
De totes les activitats que fem, una part molt
important són les accions que es fan per obtenir
recursos propis per a material o sortides. Una
activitat esperada tot l’any és la parada de Sant
Jordi, on els joves no sols decoren la parada i
venen les roses durant tot el dia, sinó que rosa per
rosa es decora d’una manera diferent cada any. A
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part, sempre es busca alguna activitat afegida que
faci de la nostra parada una parada especial.

Parada de Sant Jordi.

Aquest any va ser un bloc gegant on s’havia de
reinventar “La Rocambolesca història de Sant
Jordi”.
L’any passat vam fer dos plafons amb motius de
Sant Jordi, on hi havia dos forats per posar el cap
i poder-se fer una foto Polaroid.

n Retalls de la pàgina web
S’aprofiten els retalls de notícies que van sortir al
Diari de Girona i El Punt, amb motiu de la presenta-
ció de la pàgina web, per fer memòria de per què
es va fer aquesta pàgina web i veure que coinci-
deixen moltes expectatives i desigs amb els del
documental.

n Sopar de JOVES.COM i Carta del lector
Una de les il·lusions era ensenyar en el documen-
tal un dels sopars de JOVES.COM, part imprescin-
dible i molt important per a tots com a grup. Per
a ells, sobretot per a les noies, aquests sopars van
ser, a l’inici de JOVES.COM, una manera de poder
sortir sense germans o familiars i començar a
poder sortir a les nits; tot i així, quan va ser el
moment de sortir, va ser impossible trobar un
espai on ens deixessin entrar.Va ser per això que

vam decidir fer un escrit al diari queixant-nos del
racisme i la incomprensió que hi ha cap al jovent
en situacions com aquesta. L’escrit va sortir publi-
cat el diumenge 24 d’abril de 2005.

n Taller de moneders
Una de les formes amb les quals hem aconseguit
tenir ingressos aquest any ha estat amb la venda
de més de 250 moneders fets amb fulls de còmic
folrats amb Ironfix i xapes. Han estat tot un èxit
(n’hem fet quasi 300), i per això va ser una de les
altres accions que vam voler filmar.
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L’últim pas de la creació de moneders.

n Sorteig del lot d’embotit
L’any passat ja vam descobrir que fer sortejos de
lots d’embotits o pernils és tot un èxit al barri.
Durant tota la tarda venem tires a 1 euro. El fet
que el mateix dia al vespre se sortegi davant de
tothom fa que es venguin les tires ràpidament i
que es creï un ambient de gresca molt divertit.

L’últim sorteig.

2.3.7. Enregistraments per al muntatge

n Enregistraments del barri i del sector est
des del Pirulí
Per als joves és bàsic que la gent conegui la reali-
tat de Font de la Pólvora, per tant crèiem molt
important que es conegués primer la distribució
del sector est i també com és Font de la Pólvora:
els seus carrers, la plaça Llimoners, les botigues,
etc.

n Enregistraments posteriors dels joves
En aquests enregistraments els joves parlen de les
filmacions, del projecte en si, dels problemes que
es troben com a joves i com a gitanos, de temes
laborals, de joventut, del seu barri, de la feina, etc.

2.3.8. Creació de càrrecs i organització dels
joves

Vam decidir en assemblea quins serien els protagonis-
tes del documental, qui faria de càmera i que els altres
farien una feina més organitzativa a la Comissió, fent
reunions més periòdiques.

La Comissió s’anava trobant setmanalment per orga-
nitzar les filmacions i/o decidir les preguntes que farí-
em durant les filmacions que es portarien a terme els
pròxims dies, deixant l’horari de JOVES.COM per
veure les filmacions fetes i per anar repassant com
anava el documental.

Es va prendre aquesta decisió entre tots, ja que ens
trobàvem que hi havia molta dificultat per treballar set-
manalment en l’horari de JOVES.COM.

Normalment som de quinze a vint persones diària-
ment (al grup som més de trenta joves, però la majo-
ria treballen i vénen després de la jornada laboral o el
dia que tenen festa).A més hi ha molts joves que és el
primer any que estan dins el grup i, per la seva edat i
la falta de costum, resulta difícil fer reunions, prendre
decisions i aconseguir una participació més activa.

També es va decidir que, tot i la voluntat que tots els
joves surtin al documental, només uns sortiran més
com a protagonistes i els altres hauran de treballar a la
comissió o de càmera.

També es decideix que qui no pugui participar gaire
activament per motius laborals ho farà posteriorment
participant més en el muntatge o en l’organització de
la presentació.
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Càrrecs:

2.4. Filmació, realització i muntatge

NOM CÀRREC

Mari Fernández Fernández Comissió

Dulcilla Heredia Plantón Protagonista

Luis Heredia Fernández

Paco de la Torre Pizarro Càmera

Diego Fernández Martínez Càmera

Jesús Fernández Plantón Protagonista

Chelo Marín Heredia Comissió

Fefilla Fernández Fdez. Comissió

Dulce Fernández Plantón Protagonista

Tina Heredia Amador Comissió

Fefa Fernández Martínez Comissió

Lola Amador Amador Comissió

Loli Fernández Heredia Comissió

Pamela Amador Heredia Comissió

Serafín Amador Heredia

Juanjo Fernández Heredia

Paco Fernández Cortés

Vero Heredia Heredia

Mari Escobar Fernández Protagonista

Sandra Heredia Heredia Comissió

Xoneta Fernández Heredia Comissió

Felina Fernández Moreno Protagonista

Paulo Fernández Heredia

Milagros Fdez Moreno Protagonista

Vicente Martínez Fdez.

Vanesa Heredia Moreno Comissió

José Heredia Bermúdez

José Heredia Heredia

Antonia Heredia Heredia Protagonista

Calendari Activitat

Dijous, 23 de setembre Es compra la càmera, maleta, i cintes
Dimecres, 6 d’octubre Veiem Amores Perros
Dijous, 7 d’octubre Xerrada sobre la pel·lícula per si tenim idees de com empalmar

diferents accions en el documental (Pel·lícules coral)
Dimecres, 13 d’octubre Veiem Jugando con el corazón i continuem debatent 
Dimecres, 27 d’octubre 1r taller de desinhibició davant la càmera:“Entrevistes de feina”
Diumenge, 7 de novembre Filmació casament Antònia
Dilluns, 15 de novembre Canvi càmera
Dimecres, 17 de novembre 2n taller de desinhibició davant la càmera: El Diario de Patricia
Dimecres, 1 de desembre 3r taller de desinhibició a partir d’un debat
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Calendari Activitat

Dijous, 2 de desembre Veiem el que s’ha anat gravant
Dimecres, 15 de desembre Proves filmació amb la demostració de les postres del Nene al

centre cívic
Dijous, 16 de desembre 1a reunió seguiment Beca Joaquim Franch
Nadal (23 de desembre a 10 de gener)
Dimecres, 2 de gener 4t taller de desinhibició a partir d’un debat
Dijous, 3 de gener Veiem l’enregistrat
Dimecres, 26 de gener Article al diari El Punt i entrevista amb el Nene i la Sandra
Dijous, 27 de gener 2 articles al Diari de Girona i El Punt
Dissabte, 12 de febrer Carnestoltes
Dilluns, 14 de febrer Preparació trobada Art Crea
Dimarts, 15 de febrer Reunió director cinema Pere Vilà per mirar guió i redefinir-lo
Dimecres, 16 de febrer Trobada Art Crea (divuit nois i noies)
Dijous, 17 de febrer Passada vídeo últimes filmacions
Dilluns, 21 de febrer Reunió i creació de càrrecs: es queda com a dia de reunió els

dimecres 10:30
Dimarts, 22 de febrer Filmació i entrevistes dels joves d’Art Crea
Dimecres, 23 de febrer Comprem trípode i 2a demostració de postres C.C. per Nene

per desinhibició davant la càmera
Dijous, 24 de febrer
Dilluns, 28 de febrer
Dimarts, 1 de març
Dimecres, 2 de març Reunió 10.30 Comissió
Dijous, 3 de març
Dilluns, 7 de març Reunió 18.00
Dimarts, 8 de març
Dimecres, 9 de març Comprem micro i cintes minidisc
Dijous, 10 de març Filmació nenes IOP
Dilluns, 14 de març Enregist. Nene CEIP Vilaroja fent mones als de pàrvuls
Dimarts, 15 de març Preparació Filmació Antònia
Dimecres, 16 de març Filmació Antònia (Can Ventura)

2a reunió seguiment Beca Joaquim Franch 
Dimecres, 23 de març Reunió Comissió 10.30 (preparar filmació demà)
Setmana Santa
Dijous, 24 de març Film. roscos família. Fefa i entrevista amb l’àvia
Dilluns, 28 de març Film. Des del Pirulí: Paco, Mari, Lola
Dimarts, 29 de març Compra de més cintes
Dimecres, 30 de març Compra de micro i cintes minidisc

Film. joves Pont Major minidisc
Dijous, 31 de març Film. últimes pràctiques Dulcilla
Divendres, 1 d’abril Filmació farra JOVES.COM
Dilluns, 4 d’abril Escrit per a El Punt sobre la farra
Dimarts, 5 d’abril Filmació fent bandera
Dimecres, 6 d’abril Film. de dia explicant dia int. gitanos

Filmar Milagros perruqueria
Dijous, 7 d’abril Filmar Sorteig lot embotit
Divendres, 8 d’abril Film. Lola Bar
Dilluns, 11 d’abril Filmar Pirulí: Pamela, Fefilla
Dimarts, 12 d’abril Filmar Pirulí:Vanesa, Nene
Dimecres, 13 d’abril Reunió Comissió 10.30
Dijous, 14 d’abril Filmar Cinefòrum Vengo

Filmar imatges de Font (Diego)
Filmar 1r dia al Dia Sandra
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Divendres, 15 d’abril Intent de filmar Pont Major (plou)
Dilluns, 18 d’abril
Dimarts, 19 d’abril Filmar moneders
Dimecres, 20 d’abril Trobada Art Crea (3 càmeres)

Compra de cintes mini dv
Dijous, 21 d’abril
Divendres, 22 d’abril
Dissabte, 23 d’abril Film. parada Sant Jordi
Diumenge, 24 d’abril Surt escrit al diari El Punt
Dilluns, 25 d’abril
Dimarts, 26 d’abril 1a reunió muntatge, ens fan DVDs per anar decidint 

segons aprofitables
Dimecres, 27 d’abril Filmar cotxe nou Dulcilla
Dijous, 28 d’abril Filmar entrevista Vic al Nene
Divendres, 29 d’abril Tria d’imatges
Dilluns, 2 de maig Tria d’imatges
Dimarts, 3 de maig Sorteig lot d’embotits i pans
Dimecres, 4 de maig
Dijous, 5 de maig
Divendres, 6 de maig Tria d’imatges
Dilluns, 9 de maig Tria d’imatges
Dimarts, 10 de maig
Dimecres, 11 de maig Tria d’imatges
Dijous, 12 de maig Filmar acompanyament Fefilla/Mamaía
Divendres, 13 de maig Filmar acompanyament Dulce/Dulce Nombre
Dilluns, 16 de maig
Dimarts, 17 de maig Tria d’imatges

Captura d’imatges
Dimecres, 18 de maig Tria d’imatges
Dijous, 19 de maig Filmar acompanyament Loli/Dolores

Captura d’imatges
Divendres, 20 de maig
Dilluns, 23 de maig Tria d’imatges

Captura d’imatges
Dimarts, 24 de maig Captura d’imatges

Assemblea presentació documental
Dimecres, 25 de maig Reunió seguiment

Filmació Mares AV
Filmació Tots davant grafit
Dijous, 26 de maig Filmació Mari/Milagros flamenco
Divendres, 27 de maig 1a Filmació Comentaris Lola/Vanesa/Pamela/Dulce/Paco
Dilluns, 30 de maig 2a filmació comentaris Antònia, Nene

Filmació ràdio Setmana Salut
Dimarts, 31 de maig Filmació imatges del barri

Reunió preparació presentació
Dimecres, 1 de juny 3a Filmació Comentaris Dulcilla
Dijous, 2 de juny
Divendres, 3 de juny
Dilluns, 6 de juny 2a reunió presentació documental
Dimarts, 7 de juny Comencem a preparar decoracions per a la presentació
Dimecres, 8 de juny Decidim com serà la caràtula del DVD
Dijous, 9 de juny Filmació respondre missatges pàgina web
Divendres, 10 de juny
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Dilluns, 13 de juny Escrit a mitjans comunicació, mailing
Dimarts, 14 de juny Preparem decoració presentació
Dimecres, 15 de juny Preparem decoració presentació
Dijous, 16 de juny Preparem decoració presentació
Divendres, 17 de juny
Dilluns, 20 de juny Preparatius presentació (assajos presentació dels joves)
Dimarts, 21 de juny Preparatius presentació (assajos presentació dels joves)

Entrevista amb Com Radio a les 12.30h
TV3 ve a filmar-nos a les 17h.

Dimecres, 22 de juny Entrevista per a Presència amb la periodista Mercè Miralles 12.30h
TVE ve a filmar-nos a les 17h
Entrevista TVGirona a les 19h
Roda de premsa a les 20h
Presentació

Dilluns, 27 de juny Entrevista amb Ona Rambla a les 12.30h
Dimarts, 28 de juny El programa de TV3 En Directe ve a filmar-nos 15.30h
Dimecres, 29 de juny Entrevista a Ona Girona a les 19.30h

Un cop tot filmat, ens vam posar a buscar les imatges
que més ens agradaven per decidir què aprofitaríem de
les més de 30 hores de filmació que teníem en cintes
de mini DV.

Insert Coin va ser la productora que ens va fer el mun-
tatge i l’edició del documental.

Per la falta de temps, els joves no van participar en la
fase del muntatge, ja que van ser moltes hores dins
l’estudi i també calia anar preparant la presentació.
Amb els joves, vam decidir que el disseny de la caràtu-
la seria una cinta de metratge de pel·lícula de cinema
combinant els tres eixos del guió del documental:

• una foto del barri de Font de la Pólvora, el seu
barri.

• una foto del grafit, espai molt important, ja
que les presentacions dels joves es fan amb
aquest fons.

• La bandera gitana, amb la qual se senten molt
identificats.

Caràtula del DVD “Chavorrillos d’avui en dia”.

Galeta del DVD.

2.5. Estrena i difusió

Estrena
Vam decidir amb els joves que la presentació fos el 22
de juny, coincidint amb els últims dies de classe i amb
el dia abans de Sant Joan.Vam pensar que així seria més
fàcil que poguessin venir més joves del barri. Gràcies a
la col·laboració del Centre Cívic Onyar, s’organitza la
presentació al mateix aparcament del centre cívic i es
planteja com si fos una sessió de Cinema a la Fresca.

La invitació és una claqueta i en repartim més de 400.

Organitzem l’aparcament del centre cívic com un gran
cinema amb 350 cadires repartides en dos blocs, sepa-



rats per una gran catifa vermella. Decorem l’espai amb
claquetes gegants, estrelles daurades i altres motius
cinèfils.

La roda de premsa es convoca a les 20h.
La presentació formal del documental el fan els matei-
xos joves, cadascú llegeix una frase triada per ells, la
qual cosa permet que tots participin i donin un mis-
satge als assistents (vegeu annex 3).

La presentació és tot un èxit.Assisteixen unes 500 per-
sones, la gran majoria veïns. Tots els joves se senten
molt orgullosos de la feina feta. En finalitzar la projec-
ció ens adonem que ha agradat molt i que podem estar
orgullosos de la feina feta.

Per celebrar aquest moment tan especial i tan màgic
per a tots i totes els que hem participat en aquest pro-
jecte explotem diversos canons de confetti i repartim
cava i refresc per als més petits.

Difusió
La col·laboració dels mitjans de comunicació ha estat
molt important per fer una gran difusió de l’acte de la
presentació del documental. Tots els joves han estat
encara més conscients de la importància de la feina
feta en veure la repercussió que tenia aquest fet en els
mitjans de comunicació. Ha estat un treball personal
molt important, en el qual han hagut de ser ells matei-
xos els que han explicat el perquè del documental i
com s’ha dut a terme.

Invitació per a l’estrena de “Chavorrillos d’avui en dia”.

Decoracions del dia de l’estrena.

Alguns Joves.com.
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Articles de diari

21/06/05: Articles que anunciaven la presentació del documental al diari El Punt i al Diari de Girona
22/06/05: Escrit sobre la presentació al Diari de Girona
26/06/05: Article al diari El Punt “L’orgull de ser gitano”
27/06/05: Article a El Mundo “Gitanos y orgullosos”
10/07/05: Reportatge a Presència sobre diferents associacions gitanes, on Joves.com i el seu documental en són

part important.

Octubre 05 Ressenya del documental a la Revista
GITANOS Pensamiento y Cultura, n. 31.

23/01/06 Reportatge en l’Avui.

Reportatges a televisions

22/06/05 Reportatge als informatius del migdia
de TV3

Entrevista en directe als informatius
de les 19h a TVGirona

25/06/05 Reportatge als informatius del migdia
de TVE Girona

28/06/05 Programa En Directe de TV3
17/11/05 Reportatge als informatius del vespre

al Telediario de TVE 1 per tot Espanya

La roda de premsa. El dia de l’estrena ple a vessar.
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Difusió posterior
La difusió del documental és una de les parts que
creiem més importants d’aquest projecte.A partir del
juliol seran unes de les activitats que farem amb
JOVES.COM. La difusió, sempre que puguem, es realit-
zarà amb la participació dels JOVES.COM, presentant
el projecte i explicant les motivacions que els van fer
realitzar un documental com aquest.

• Chavorrillos d’avui en dia serà, gràcies a la
col·laboració de la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Girona, un recurs educatiu
ofert des de La Caseta per a tots els 5ès i 6ès
de primària i 1r i 2n cicle de l’ESO de Girona
a partir de gener de 2006.

• El documental ha participat en el cicle: Cinema
i joventut d’aquest novembre de 2005.



Aquest cicle estava adreçat a joves, pares educadors i
a totes aquelles persones que volien interrogar-se
sobre què representa ser joves avui dia i parlar amb la
joventut a través del cinema.
El dimecres 9 de novembre es va tractar de “La força
transformadora de la joventut”. Els JOVES.COM van
presentar el documental amb la presència de prop de
100 persones. El mateix dia, al matí, es va fer una mati-
nal de cinema amb alumnes de 1r de batxillerat de
Montilivi i del Centre de Menors de Montilivi, amb la
presentació del documental per part de JOVES.COM,
i posteriorment es va fer una activitat per als alumnes
i per als JOVES.COM per reflexionar sobre “Els reptes
que tenim els joves avui en dia”. Dins d’aquest cicle
també vam participar en el Curs ICE Josep Pallach, que
pretenia donar eines al professorat sobre els diferents
temes que afecten la joventut, a partir de la visualitza-
ció de les pel·lícules escollides per a aquest cicle. El
documental es va projectar el divendres 21 d’octubre,
amb l’assistència de prop de 30 professors, als quals
se’ls va donar un dossier fet pels JOVES.COM per tre-
ballar el documental a les escoles.

• Presentació del documental i posterior
col·loqui a la Facultat de Ciències de
l’Educació (30/11/05), Facultat de Ciències
Econòmiques (22/11/05) i a un Curs de
Noves Tecnologies del GRAMC a Salt
(18/11/05).També hi ha la intenció de fer dife-
rents projeccions amb la presència d’uns
quants joves en altres espais com centres
cívics i allà on ens convidin.

• També sembla que hi haurà l’oportunitat
d’explicar qui són els JOVES.COM, què fem
pel barri i els últims projectes (pàgina web i el
documental), a la Mesa de Polítiques Socials
del Parlament de Catalunya.

• Vam participar el passat 8 d’octubre al XVII
Festival Internacional de Cinema de Girona a
la Secció Girona.

• Projecció del documental en la presentació
del Projecte d’acompanyament de l’escolari-
tat del sector est al Centre Cívic Onyar el
passat 2 de novembre.

• 13/01/06 Xerrada i visionat de “Chavorrillos
d’avui en dia” a l’IES La Jonquera.

• 23/02/06 Xerrada-col·loqui i visionat del
documental dins la programació del col·lectiu
Palestra al Centre Cívic Santa Eugènia.

3.Valoració de l’estrena

Les reflexions posteriors a l’estrena van ser molt posi-
tives. Les hem agrupat per diferents sectors d’opinió.

- Per als representants polítics que van assistir
a l’acte
Els que havien tingut l’oportunitat de treballar en
algun moment de la seva trajectòria política al barri
estaven orgullosos dels joves i de la seva capacitat
de transmetre aquest esperit de canvi i evolució,
mostrant un barri dinàmic, on aquests joves seran
segurament la futura generació que conduirà el pro-
cés de canvi del barri.

- Per als professionals i exprofessionals que
treballen al sector
Varen denotar en tot moment un suport incondi-
cional a tots els joves que havien estat els seus nens
i que de tant en tant és bo veure resultats que fan
reafirmar-se en el fet que els esforços que s’abo-
quen al barri valen la pena.

- Per als pares i familiars directes dels joves
Per a ells va estar un moment d’orgull de tenir uns fills
que saben transmetre de manera tan clara i senzilla
tots aquells sentiments que segurament ells també
tenen però que els ha costat sempre saber difondre.

- Per a la resta de gent del barri de Font de la
Pólvora
Va ser realment emocionant que un acte organitzat
per uns joves del barri creés tanta expectació i pro-
voqués que tanta gent del barri seguís amb interès,
orgull i respecte la projecció. Va ser reconfortant
per als joves que durant tota la setmana posterior
encara al barri hi hagués un rebombori constant de
felicitacions i agraïments per transmetre aquesta
imatge de Font de la Pólvora i de la seva cultura.

- Per a la resta de població del sector (Vilaroja,
Mas Ramada i Sant Daniel) 
Van quedar sobtats per aquesta visió tan positiva
dels joves; ja que, tot i estar a menys de 200 metres
del barri, sols els arriben les bretolades d’alguns
adolescents, minoritaris al barri i per tant van estar
gratament sorpresos de conèixer la realitat d’a-
quests joves.

- Per a la població de fora del sector que van
venir a l’acte
Va ser un repte que tanta gent pugés de Girona al
barri, que visqués d’una manera màgica tot l’esdeve-
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niment i que parlessin de tu a tu amb els joves i que
els felicitessin per l’acte, l’esforç realitzat i la quali-
tat del documental, sense oblidar els mails encorat-
jadors que hem rebut des del dia de la presentació
de gent que va assistir a l’acte, de gent que es
disculpava per la seva absència, demanant-nos poder
veure’l en un altre moment i per gent que a través
dels mitjans de comunicació es van assabentar de
l’esdeveniment i ens donaven el seu suport.

- Per als propis joves
Va ser una nit realment màgica, en la qual van des-
carregar la tensió de la preparació des de feia dies
de l’esdeveniment i van veure el compliment de part
dels seus somnis, ja que tothom els va saber trans-
metre la seva valoració tan positiva i els ànims que
això els va donar per continuar fent aquestes peti-
tes iniciatives que facin reflexionar tanta gent sobre
ells mateixos, sobre el seu barri i la seva cultura.

4.Valoració final

n El 1996 el sector est de la ciutat representava el
4,6 % de la població total de Girona, quasi la mei-
tat resideix a Font de la Pólvora, el 60% de la
població són joves de menys de 30 anys. L’índex
de joventut és el doble que a Girona; per tant el
treball amb joves, sigui des d’un punt de vista d’in-
serció laboral, sigui en formació reglada o en el
lleure, és bàsic per poder veure millores al barri i
al sector.

n El percentatge d’aturats a Font de la Pólvora és
d’un 63,1 % i el percentatge més alt d’atur
juvenil (persones que busquen la seva pri-
mera feina) a Girona es troba en aquest barri;
tot i així el percentatge de gent que treballa a
JOVES.COM és d’un 85 %. El 15 % restant tenen
16 anys acabats de fer. Això demostra que la for-
mació en el lleure és molt important per poder
treballar aspectes de carències personals i alhora
ajudar que no tendeixin a buscar recursos còmo-
des que els permetin viure sense grans esforços
(viure dels pares, després buscar recursos prote-
gits, ajudes econòmiques, treball de subsistència
com la ferralla, activitats delictives, etc.). En el cas
de les noies s’ha treballat també molt el fet que,
tot i la responsabilitat de tenir cura dels germans
petits i de les feines de casa, això no els impedei-
xi accedir a una feina.

n Chavorrillos d’avui en dia, com a recurs per a la pro-
moció personal, ha estat tot un èxit:

3 Tots els joves, en més o menys mesura, han
tingut una oportunitat per millorar aspectes
personals, com l’autoestima i la confiança
en si mateixos, veient que són capaços de
portar a terme un projecte d’aquestes carac-
terístiques o la pàgina web, que ells mateixos
van realitzar i presentar el gener passat.

3 També s’ha pogut treballar la immediatesa
amb la qual volen veure els resultats de les
coses.Ara són una mica més pacients i veuen
que el camí a fer és llarg.

3 JOVES.COM són joves que pertanyen a una
minoria ètnica amb valors culturals molt dife-
rents als propis de la nostra societat. Això
moltes vegades els provoca una confrontació
i una desorientació, ja que aquests valors
estan desfasats. El fet de poder dir amb veu

Beca Joaquim Franch 2003

112



ben alta el que pensen i el que senten de la
seva cultura sense por a què diran els de fora
ni què diran els del barri els ha fet créixer
com a persones més segures i més autocrí-
tiques amb ells mateixos.

3 Moltes vegades alguns membres de
JOVES.COM tenen carències personals
com la falta d’habilitats socials, hàbits de com-
portament i convivència. Aquest projecte i el
de la pàgina web han fet que a poc a poc se
sentin més segurs de parlar davant una càme-
ra, de tenir gent paia que els pregunta com són
i què fan, i de comportar-se adequadament
segons cada situació que se’ls plantegi. En gene-
ral, han après encara més a expressar els seus
sentiments, a desinhibir-se i a ser responsables.

3 També han pogut plantejar-se i parlar molt de
les seves aspiracions de futur: què volen fer
amb les seves vides i no tenir por a desitjar
quelcom que pot semblar difícil.

3 A poc a poc, ells van veient que cal que siguin
ells mateixos els protagonistes del seu pro-
cés de maduració i que en són responsa-
bles, però que per poder fer aquest procés cal
que el facin com a persones lliures, crítiques i
constructives.

3 Moltes vegades aquests joves tenen una falta
de motivació molt important i una falta de
constància per aconseguir qualsevol cosa,
segurament perquè aquesta població funciona
molt a partir de recompenses a curt termini.
El fet de veure que la pàgina web es va acabar,
que l’està visitant gent, que se’ls reconeix ja
com a grup juvenil de Girona, que el docu-
mental s’ha aconseguit acabar, que a la gent li
ha agradat ha fet que es prenguin encara més
seriosament el treball diari i veure que hi ha
moltes coses que s’acaben aconseguint a par-
tir de la constància.

n Ha estat molt important el fet de ser conscients
dels seus trets diferencials com són les tradi-
cions gitanes que mantenen, però alhora el fet de
parlar-ne tant i crear situacions de debat interes-
sants ha fet que es plantegin dubtes i que acceptin
que pel fet d’evolucionar hi hagi certes tradicions
(com per exemple “el pañuelo”) que hi hagi gent
que les vulgui mantenir i gent que no, i no per això
vol dir que deixin de ser gitanos i de sentir que
s’estimen la seva cultura.Així doncs, han pogut ser
conscients de la seva identitat cultural.

n Han estat molt importants totes les assemblees i
reunions realitzades durant el procés de realitza-
ció i ideació del documental, ja que les noies i nois
han estat conscients que són referents positius
al barri, no tan sols pel tant per cent tan elevat que
hi ha al grup de gent que treballa, sinó també per
aspectes com el treball comunitari que fan per
al barri i per als seus habitants.

n També han estat capaços de detectar les necessi-
tats, problemàtiques i inquietuds que tenen
com a adolescents i veure que aquestes no diferei-
xen gaire de les dels adolescents en general, tot i
que ells tenen una càrrega afegida per ser d’on són.

n Chavorrillos d’avui en dia també els ha despertat del
conformisme que moltes vegades els porta a no
intentar millorar la seva situació laboral, no creu-
re que poden aconseguir entre tots i totes que el
barri millori, no creure que a poc a poc la imatge
que en té la gent del barri i de la gent gitana pot
canviar.Ara mateix qualsevol d’ells us diria que no
es conforma amb el que tenen i el que hi ha, que
qualsevol lluita ja val la pena i que a poc a poc la
gent ja no els mirarà com a gitanos sinó com a
persones.

n És també sorprenent com ara mateix alguns d’ells
s’atreveixen fins i tot a aconsellar els més petits
en aspectes com saber-se comportar, tenir res-
postes més tolerants i positives, com afrontar pro-
blemes, i això en molta part es deu al fet de veu-
re’s que són capaços de portar a terme un pro-
jecte d’aquesta envergadura i que tot el que pen-
saven era important per al projecte.

n La trobada amb Art Crea va fer que ells se sen-
tissin orgullosos del seu barri, que passegessin pels
seus carrers demostrant que són feliços aquí i que
és més important tot el bo que hi ha que no sem-
pre fixar-se només en el dolent.Ara tenen encara
més clar què els agrada del barri i que això és
bàsic perquè algun dia canviïn les coses.

n Aquesta trobada també els va fer adonar que el
jovent de Girona és molt semblant a ells, tenen els
mateixos problemes a casa, a l’escola i a la vida en
general. I sobretot creiem que d’aquí en poden
sortir activitats conjuntes molt positives per a
tots ells.

n Molts d’ells aporten una part important a l’eco-
nomia familiar. Això no sol ser normal a la
societat actual ni a l’edat d’aquests joves.A partir
de les reunions fetes, ells mateixos s’han adonat
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d’això i els ha fet néixer un orgull com a fills que
els ajuda en la difícil relació que té qualsevol jove
amb els pares.

n Alhora els pares d’aquests joves estan molt orgu-
llosos dels seus fills, de la feina que fan per al barri
i també en veure que els canvis culturals que hi
ha a cada generació no han fet que aquests joves
perdessin trets culturals tan bonics per a un gita-
no com l’orgull de ser qui són i el respecte i amor
cap a la família.

n El fet de fer la presentació del documental al
barri ha donat l’oportunitat que el grup i la reali-
tat de Font de la Pólvora es torni a fer conèixer a
la ciutat i no per coses negatives, objectiu molt
important del projecte.

n Es pot afirmar que Chavorrillos d’avui en dia ha
fomentat el desenvolupament de la creativitat,
l’expressió oral i corporal, el respecte als
altres, els valors socials i l’empatia cap als
altres.

n Aquest documental ha estat un procés molt dinà-
mic, on tothom ha participat en diferents nivells
de dedicació i on s’ha intentat implicar els joves en
les activitats d’organització i realització del docu-
mental.Això ha fet que quasi tots els joves se sen-
tin part imprescindible del documental i que és
amb la participació de tothom quan s’aconse-
gueixen coses importants.
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5. Balanç econòmic

Concepte Ingressos Despeses

Ingrés de la beca 3.000 €

Material 733,44 €

Dietes 34,58 €

Material oficina 21,18 €

Acte presentació 226,65 €

Despeses estudi 950,00 €

Suport professional 1.312,01 €

TOTAL 3.000 € 3.277,86 €
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Annexos

6.1. El nostre petit manifest

Nosaltres, JOVES.COM, joves gitanos de Font de la
Pólvora també volem fer un manifest, amb el qual
poder dir el que ens agrada i el que no ens agrada, el
que ens preocupa o el que ens fa feliços.
Alhora, també volem donar una oportunitat a qui lle-
geixi això per poder conèixer-nos una mica més o a
canviar alguna cosa si creuen que poden ajudar-nos.

1. Volem més contenidors al nostre barri, també
volem que n’hi hagi més de reciclatge. A poc
a poc tots els gironins hem d’anar aprenent a
reciclar el vidre, el paper, el plàstic i la brossa
orgànica!

2. També volem que hi hagi més papereres.
Abans n’hi havia a cada fanal, ara la meitat
estan trencades i no s’arreglen. No es pot llui-
tar pel civisme sinó tenim les mateixes facili-
tats que a Girona.

3. Volem més llocs d’aparcament, moltes vega-
des s’ha d’aparcar en doble fila, sobretot a la
nit. Tot i que s’ha millorat molt en fer unidi-
reccional el carrer Mimosa, pensem que seria
bona idea aprofitar el solar que tenim al cos-
tat de la rotonda.

4. Volem que l’autobús torni a pujar fins a la
rotonda a totes hores i que els taxis no ens
deixin a la gasolinera de la carretera o al pave-
lló de Vila-roja. Són dos serveis públics dels
quals la gent del barri no pot aprofitar-se igual
que qualsevol persona de Girona. Estem farts
de patir les conseqüències d’uns quants que
no se saben comportar, que moltes vegades
no són ni del barri.

5. Estem farts de la manera que ens miren a
molts llocs. Sí, som gitanos, sí; parlem alt, sí;
riem molt, però som gent normal com els
altres. I, per què a moltes botigues de Girona
ens segueixen només a nosaltres? No anem a
les botigues a robar, també comprem com
tothom! S’ha de dir que no a tot arreu.

6. Ens molesta com en algunes discoteques o
pubs ens posen qualsevol excusa per deixar-
nos entrar: que si necessitem invitació, que si

és una festa privada… Alguns cops al mateix
lloc la setmana anterior no ens havien deixat
passar perquè anàvem amb gent del barri i la
següent ens deixen entrar perquè anem
acompanyats de paios o paies.

7. No volem haver d’amagar més que som del
barri en fer una entrevista de feina, ni volem
més prejudicis per contractar gitanos en una
feina d’atenció al públic. També hem de dir
que no tothom és així.Ara alguns de nosaltres
ja no estudiem i comença l’etapa laboral per
a nosaltres, tenim molt bones experiències de
gent que ha deixat al marge el color de la pell
i han buscat la persona!

8. Volem que els prejudicis s’acabin, que el racis-
me desaparegui, que no hi hagi fam al món,
que el món sigui una mica més just, que no hi
hagi tanta violència de tot tipus, que els sala-
ris siguin més justos i que el jovent sigui de la
raça que sigui ho tingui més fàcil per ser
FELIÇ!!!

9. També volem un tractament més just als mit-
jans de comunicació. Moltes vegades s’exage-
ren fets perquè han ocorregut a Font de la
Pólvora o, fins i tot, s’informa malament la
gent, per no contrastar notícies. Un exemple
va ser el passat dia 13 de novembre quan es
va dir a TV3 que el foc havia començat a Font
de la Pólvora, llavors van rectificar i havia
estat provocat no intencionadament al carrer
del Carme. També el passat 7 d’octubre, en
què es va esbombar la notícia que un pres
amb permís que havia assassinat dues noies
policies nacionals l’havien detingut a Font de
la Pólvora, on s’havia refugiat. Que fàcil és per
a la premsa ubicar els delinqüents dins el barri
de Font de la Pólvora! quan la veritat és que
va ser detingut en un altre barri.

Però…

1. ens agrada Girona, és bonica i tranquil·la!
2. ens agrada la companyonia que hi ha al nostre

barri. Ens enfadem ràpid, però sempre tens
gent que t’estima a prop.

3. ens agrada tenir tanta família a prop. Sempre
som molts quan celebrem alguna cosa.

4. ens agrada la vida al carrer que hi ha tant a
l’estiu com a l’hivern.

5. ens agrada que els petits del barri puguin
estar gaudint al carrer com es podia fer a tot
arreu abans i és que aquí tots ens coneixem!



6. ens agrada estar envoltats de natura, de bosc
i que aquí no hi hagi mai contaminació.

7. ens encanten les nostres festes, els casa-
ments, el Nadal… Ens encanta ballar, cantar,
gaudir i menjar bé!!!

8. ens agrada tenir aquest espai al Centre Cívic,
poder fer qualsevol activitat tots junts, ens
encanta fer xerrades, veure pel·lícules, fer
tallers, sortides, sortir de festa…

9. ens agrada fer el que fa tot el jovent, anar a la
platja, viatjar, anar al cine…

ESTEM MOLT ORGULLOSOS DE SER GITANOS I
ENS AGRADARIA QUE SE’NS CONEGUÉS TAL
COM SOM, QUE NO ES QUEDÉS NINGÚ NOMÉS
AMB ELS ESTEREOTIPS I QUE TOTHOM SABÉS QUE
FONT DE LA PÓLVORA ÉS UN BARRI COM QUAL-
SEVOL ALTRE, AMB COSES BONES I DOLENTES...
PERÒ EL NOSTRE BARRI!!!

6.2. La rumba de Joves.com

Somos tos gitanos
de un barrio olvidao.
Nos hemos formao un grupito,
un grupito muy enrollao.

Tenemos monitoras,
muy enrolladas,
que nos buscan trabajo
pa el día de mañana.

(Estribillo)
Todos nos respetamos 
entre payos y gitanos,
porque todos somos personas
y vivimos en el mismo barrio.

Siempre nos han enseñao
a respetar a los mayores,
porque son gente muy sabia
y corrigen nuestros errores.

La confianza en nuestros padres
a veces es muy difícil.
Parece que no nos entiendan,
pero nos llevan por tierra firme.

(Estribillo)
Todos nos respetamos 
entre payos y gitanos,
porque todos somos personas
y vivimos en el mismo barrio.

A nuestros hermanos mayores
queremos seguirles los pasos
y a los que son más chiquitillos
los mimamos y los cuidamos.

Tú, amigo, que me escuchas
busca siempre la amistad.
No repares en amigos
y sentirás felicidad.

Y ahora nos despedimos
con un mensaje muy claro:
respeto y confianza
para sentirnos amados.
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6.3. Frases de presentació
Chavorrillos d’avui en dia

MARI: Hola, bona nit, us presento els JOVES.COM.

VANESA: Moltes gràcies a totes i tots per venir a
compartir amb nosaltres aquest moment tan especial
com és l’estrena del nostre documental.

FEFA: Amb aquest documental volem mostrar-vos la
nostra vida i els nostres sentiments.

XONETA: I ara us volem fer arribar aquests missat-
ges:

CHÍO: Som gitanos i estem orgullosos de ser-ho,
però volem canviar la imatge negativa del barri.

NENE: Volem acabar amb els estereotips i els tòpics
que hi ha a tot arreu sobre els gitanos.

SANDRA: Estem farts de no poder dir que som de
Font de la Pólvora quan anem a una entrevista de feina.

TINA: Ens agrada el nostre barri, tot i que sabem que
cal millorar moltes coses.

DULCE: I ens toca també a nosaltres fer un esforç
per canviar la situació, us invitem a tots vosaltres a tre-
ballar conjuntament.

LOLA:Volem que tothom entengui que no importa el
color de la pell, tots som persones.

ROSER: El simple fet d’intentar fer un documental ja
ens fa sentir orgullosos de nosaltres mateixos.

DIEGO: I molt més després d’haver rebut la Beca
Joaquim Franch. Gràcies!

CHELO: Som joves actius, treballadors i amb ganes de
menjar-nos el món!

MILAGROS: Hem de saber evolucionar en la socie-
tat sense tenir por a trencar amb les nostres arrels.

FELINA: Créixer és difícil i ens hem de deixar orien-
tar per la gent gran que tenim sempre al nostre costat,
encara que a vegades sigui difícil.

LOLI: A tots els joves, els volem dir que facin realitat
els seus somnis i que no tinguin por a reptes nous i als
grans que ens deixin créixer amb independència i con-
fiança.

FOLLETA: Tot i que siguem dones ens hem de fer
respectar i hem d’aconseguir a poc a poc la plena igual-
tat.

PAMELA: Amb aquest documental també volem que
els que esteu estudiant sapigueu que acabar el graduat
és bàsic per al dia de demà.

ANI: Els més joves com jo hem de fixar-nos en els
joves que són referents positius del barri.

DULCILLA: Esperem que us agradi el resultat del
nostre esforç.

MARI MATUCA: Volem donar-vos les gràcies a tots
els que ens heu recolzat i animat.

FEFILLA: Els JOVES.COM seguirem col·laborant i
participant en totes les activitats del barri, perquè la
joventut és el futur!


