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Made in Jove
Dades generals:
Fundació Germina
Barcelonès
Estela Maldonado
emaldonado@germina.org

Dades de l’experiència:
El Made in Jove és un projecte dut a terme pels joves de la Fundació Germina, que formen part
del programa Espai jove de la Fundació Germina, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
L'Espai jove el composa un total de trenta joves de 12 a 16 anys, que assisteixen en horari
extraescolar, i en el qual es treballa des de l'àmbit acadèmic i des de l'àmbit del lleure,
mitjançant tallers de diferents temàtiques (físic, emocional i d'aprenentatge). El Made in Jove
s'ha contextualitzat en aquest segon àmbit, i és un taller d'aprenentatge servei pels joves de la
Fundació.
L'objectiu del projecte és doble:
1. Per una banda, apropar a tots els joves de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet els
seus interessos perquè els puguin desenvolupar en el seu temps lliure.
2. En segon lloc, fer que entitats de caràcter juvenil, esportiu, musical, teatral, etc., es
vinculin amb els joves de la ciutat, i que aquests estiguin interessats a col·laborar amb
elles.
El projecte ha constat de les següents fases:
1. Elaboració d'un qüestionari pels joves dels INS de La Bastida i del INS Numància. Per tal
de conèixer quins eren els interessos dels joves, es va passar un formulari a dos
Instituts, en el qual els joves de primer a quart d'ESO, explicaven què els interessava i
si sabien on trobar-ho.
2. A partir d'aquí, els joves de l'Espai Jove van cercar quines entitats duien a terme els
interessos que els joves dels instituts havien plasmat al formulari. Aquesta fase és
dinàmica, ja que la cerca es va complementant dia a dia amb noves entitats o amb
nous interessos que van sorgint dels joves.
3. Per tal que els joves de la ciutat de Santa Coloma pugessin accedir a la informació
sobre entitats i serveis de la ciutat de forma fàcil i ràpida, un programador va dissenyar
un lloc web. El programador, va fer una web senzilla per tal que els joves de l'Espai
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Jove poguessin fer-ne el manteniment i incloure-hi informació dia a dia. La pàgina es
pot visitar a: http://www.germina.org/madeinjove/
4. A més a, s'han fet quatre festes obertes a la població de Santa Coloma de Gramenet,
destinades, especialment, als joves de la ciutat. L'objectiu d'aquestes festes era
presentar l'activitat que es duia a terme des de diferents entitats i associacions de la
ciutat, per tal de donar-se a conèixer i intentar captar joves que estiguessin interessats
a formar-hi part. Les dates de les festes, les entitats que van participar-hi i els llocs van
ser:
a. Divendres 21 de febrer de 2014: va tenir lloc a la Plaça del Rellotge de la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet, de 17.30h a 20h. Va participar el grup de parkour de
Badalona, i van actuant fent dansa els nens i nenes del Centre obert Germina.
b. Divendres 21 de març de 2014: va tenir lloc a la Plaça del Rellotge de la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet, de 17.30h a 20h. Va participar el Club de Futbol El
Ràpid de Santa Coloma, la Colla de Diables Vella de Santa Coloma de Gramenet i el
Grup de Beak- Dance de Santa Coloma.
c. Divendres 9 de maig de 2014: va tenir lloc a la Plaça del Rellotge de la ciutat de
Santa Coloma de Gramenet, de 17.30 a 20h. Va participar el Grup d'skate de los
Planos de Santa Coloma, i el grup de Parkour de Badalona.
d. Divendres 13 de juny de 2014: va tenir lloc a la Plaça de la Vila de la ciutat de Santa
Coloma de Gramenet, de 17.30 a 20h. Va ser la darrera festa del curs, per la qual
cosa es va voler fer al centre de la ciutat perquè pogués arribar al màxim de joves
possible. Van participar les següents entitats: Grup de karate Can Peixauet de
Santa Coloma, Club de Bàsquet Neus de Santa Coloma, Club de Futbol El Ràpid de
Santa Coloma, Escola Municipal de Música Can Roig i Torres de Santa Coloma de
Gramenet i la Colla de Diables Vella de Santa Coloma.
5. Finalment, setmanalment, s'ha fet un Punt d'Informació a dos Instituts de la ciutat, en
què mitjançant una tableta electrònica, els joves de l'Espai Jove que estudiaven a
aquells Instituts, explicaven als seus companys com funcionava la pàgina web, i el
Projecte del Made in Jove en general (properes festes, entitats a les quals es podien
adreçar segons els seus interessos, etc.).
S'ha fet en les següents dates:
a. Institut La Bastida: 9 d'abril, 7 de maig i 4 de juny de 2014, durant l'hora d'esbarjo.
b. Institut Numància: 30 d'abril, 14 de maig, 11 de juny de 2014 durant l'hora
d'esbarjo.
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Redacció: Estela Maldonado, juliol 2014
Aprenentatges que s'han donat:
-

Adquisició d'eines organitzatives i de recerca, en relació al teixit associatiu de la ciutat
de Santa Coloma de Gramenet.

-

Coneixement de diferents xarxes i recursos juvenils existents a la ciutat.

-

Desenvolupament tecnològic i de manteniment de pàgines web.

-

Integració de competències de cooperació i treball en equip entre els membres d'un
grup.

-

Coneixement de tècniques de difusió i comunicació de projectes.

Descripció del servei:
-

Oferir un lleure sà als joves adequats als seus interessos.

-

Reforçar el teixit associatiu i juvenil de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, amb
joves interessats a formar-hi part.

-

Donar un espai als Instituts del Numància i La Bastida, durant l'esbarjo perquè els joves
puguin conèixer com i on desenvolupar els seus interessos.

Àmbits de servei: Participació ciutadana
Nivells educatius: Educació especial, Educació en el lleure
Edats dels participants: 12-14 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: setembre 2014
Data de finalització del projecte: juny 2014
Dades de contacte:
Adreça: Beethoven, 11
Població: Santa Coloma de Gramenet
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 533 57 46
Correu electrònic: germina@germina.org
Web: http://www.germina.org/

