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Barri Camina
Dades generals:
Esplai Can Serra; Escola d'Adults de Can Serra i Residència Francisco Padilla
Barcelonès
Mireia Bru
mbru@fundesplai.org

Dades de l’experiència:
Parlem d'una iniciativa sociocomunitària compartida entre l'Esplai, el CFA i la Residència del
barri de Can Serra de l'Hospitalet del Llobregat, que ofereix l'oportunitat als alumnes de
l'Escola d'Adults, de participar d'un projecte d'aprenentatge servei orientat a formar-se i
adquirir habilitats entorn al "voluntariat" (conèixer el món associatiu, reflexionar i interioritzar
valors com la solidaritat, la participació i el compromís...), alhora que es possibilita la seva
incorporació posterior a l'Esplai amb infants i/o a la Residència amb avis/es com a voluntaris,
tot millorant aspectes de treball en equip, actituds prosocials, hàbits de convivència, iniciativa i
capacitat per a superar reptes, etc.
Així doncs, es tracta d'un programa Intergeneracional, educatiu i social, on volem fer partícips:
-

Als alumnes de l'Escola d'Adults quan a: formar-se en coneixements i habilitats entorn
la figura del voluntari, posar en pràctica les seves pròpies habilitats al servei dels altres,
aprendre a organitzar la Festa de Cloenda, oferir opcions de formació posterior (ex
TrescaJove), etc.

-

Als nens i nenes de l'Esplai Can Serra quan a: acompanyament en l'adquisició de nous
aprenentatges, compartir espais de relació, crear vincles amb altres monitors/es,
participar de la festa de Cloenda, etc.

-

Als avis i àvies de la Residència i Centre de Dia quan a: foment de l'autoestima d'aquell
que aporta coneixements i experiències, canvi positiu dins de la rutina diària, poder
expressar i explicar experiències de la seva vida passada i sentir-se escoltats, compartir
una festa de Cloenda amb els voluntaris i els infants...
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-

S'han donat alternatives de comunicació intergeneracional entre infants, avis i joves
voluntaris, que ha possibilitat el paper actiu de tots els participants en una acció social
dins el territori.

-

Hem creat espais de compromís i acció social, on joves de l'entorn s'han sentit part
d'un projecte social molt potent, tot afavorint la seva implicació en el territori com a
ciutadania activa.

-

S'han creat espais de formació que han millorat les habilitats dels joves voluntaris, així
com s'ha creat una xarxa d'ajuda a l'Esplai i a la Residència en el seu dia a dia.

-

Hem après a treballar en xarxa dins un mateix territori i en espais totalment diferents,
unint les forces per un bé comú.

Descripció del servei:
Treball en xarxa que possibilita l'aprenentatge dels joves de l'Escola d'Adults en habilitats
socials envers un posterior voluntariat a l'Esplai o a la Residència d'Avis.

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres
persones, Projectes de solidaritat i cooperació

Nivells educatius: Educació en el lleure
Edats dels participants: 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys, 16-18 anys, 18-25 anys,
25-65 anys, Més de 65 anys

Data d'inici del projecte: Octubre de 2014
Data de finalització del projecte: Maig de 2015
Entitats que participen a l'experiència: Esplai Can Serra; Escola d'Adults de Can Serra i
Residència Francisco Padilla.

Dades de contacte:
Adreça: Carretera d'Esplugues, 12 Hospitalet del Llobregat 08906
Població: L'Hospitalet de Llobregat
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 934 386 042
Correu electrònic: canserra@fundesplai.org

