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Implic'art (Implicació i Art)
Dades generals:
Institut Manuel Vázquez Montalbán.
Barcelonès
Cèsar Caparrós
ccaparr2@xtec.cat

Dades de l’experiència:
"Un grup d'alumnes de 4t d'ESO col·labora amb entitats socials del municipi que treballen per
ajudar a nens i nenes amb dificultats socioeconòmiques i amb un servei municipal que atén a
persones de la tercera edat. Al mateix, l'alumnat rep una formació teòrico-pràctica per part
dels treballadors/es de les entitats i participen en activitats de teatre d'intervenció social per
fomentar la reflexió, la motivació, la participació, l'esperit crític i la millora de les habilitats
socials."
El projecte Implic'art de l'Institut públic Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs
(Barcelona) integra diferents serveis a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts,
competències, habilitats i valors. Cal dir que l'alumnat que participa en aquest projecte ha
estat els dos trimestres anteriors realitzant estades a empreses del municipi.
Concrecions del projecte
Les 12 hores setmanals en que l'alumnat fa estades a empreses del municipi durant el 1r i 2n
trimestre es transformen en el projecte Implic'art en:
a) Tres hores d'estància en una de les dues entitats socials del municipi que treballen
amb nens i nenes en situacions socioeconòmiques desfavorables (Associació Juvenil
Barnabitas i Grupo Unión).
b) Tres hores d'estància en el Projecte d'Horts Urbans Ecològics portat a terme pel Servei
de Dinamització de Centres i Activitats per a Persones Grans de l'Ajuntament de Sant
Adrià.
c) Dues hores de classes teòriques sobre participació, voluntariat i habilitats socials que
imparteixen els professionals de les entitats anteriorment citades.
d) Dues hores de teatre social on aprenen i mostren habilitats socials; aquesta activitat
està impartida per l'Associació ImpactaT teatre gràcies a una subvenció de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
e) Dues hores de treball a l'institut per reflectir la vivència i el projecte en un bloc
electrònic de caire personal i general.
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A més a més de les activitats anteriors, l'alumnat rep unes sessions formatives del Servei
d'Orientació i Acompanyament en la Transició Escola-Treball (SOAT) de Sant Adrià de Besòs i
unes sessions sobre habilitats socials que imparteix Serveis socials. Aquest dos tipus
d'activitats es desenvolupen al llarg de tot el curs escolar.

Redacció: Cèsar Caparrós, juliol de 2014
Aprenentatges que s'han donat:
-

Conèixer i valorar la tasca que fan diverses entitats de la ciutat en l'àmbit d'ajuda a les
persones.

-

Reforçar l'actitud de solidaritat envers els altres i desenvolupar competències
personals, especialment habilitats socials.

-

Intercanvi generacional.

-

Competència digital

-

Familiarització amb l'horticultura urbana.

Cal pensar que l'alumnat que participa en aquest projecte, a més a més de les activitats
exposades en la descripció del projecte, reben les matèries de català, castellà, matemàtiques,
anglès i projectes.

Descripció del servei:
-

Reforç social i acadèmic a nens i nenes del municipi en situacions de risc social (3h a la
setmana).

-

Suport a les tasques de manteniment dels horts urbans ecològics de Sant Adrià i
convivència i relació amb avis del municipi (3h a la setmana).

Àmbits de servei: Medi ambient, Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres persones,
Acompanyament a l'escolarització.

Matèries implicades: Català, castellà, matemàtiques i anglès. La resta de matèries estan
englobades dins de les diferents actuacions del projecte.

Nivells educatius: Educació obligatòria, Educació en el lleure
Edats dels participants: 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Març de 2014
Data de finalització del projecte: Juny 2014
Entitats que participen a l'experiència: Associació Juvenil Barnabitas, Grupo Unión,
ImpactaT teatre, Regidoria d'educació, Serveis Socials de l'Ajuntament, Centre de Recursos
Pedagògics, Inspecció educativa.
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Dades de contacte:
Adreça: Av. Eduard Maristany, 59-61
Població: Sant Adrià de Besés
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 933 819 005
Correu electrònic: ccaparr2@xtec.cat
Web: http://www.institutmvm.cat

