Algo pasa en la Meri
Dades generals:
Centre Cruilla
Barcelonès
Juanfra

Dades de l’experiència:
"Un grup de joves de Ciutat Meridiana que han estat expulsats dels seus instituts han trobat
una manera de tornar a les seves escoles a fer una feina positiva i, així, han començat a canviar
la seva història".
L'experiència, duta a terme per joves d'una UEC (Unitat d'Escolarització Compartida), va
començar fa més de deu anys, és una experiència que està canviant el medi, els joves, els
educadors i les famílies dels joves.
Els joves, dins d'una assignatura obligatòria fan diverses actuacions dins de les escoles de les
que van sortir per mal comportament. Aquestes activitats i les reaccions positives que
comporten amb altres alumnes i el professorat fan que els alumnes canviïn poc a poc la seva
visió del món educatiu que els torna a acollir.
Els educadors saben que han de ser molt flexibles per portar a terme aquestes activitats, però
no poden ser caòtics. El mètode que fan servir és clar: aquesta feina és una assignatura més. I
com a tal té un espai determinat, és obligatòria i per aprovar el curs s'ha de realitzar. La
motivació és un element clau si volem que els joves siguin actius en tot el procés. De tot el que
es fa, constantment hi ha una devolució als alumnes ja que cal fer-los ben conscients de tot el
que estan fent, del que representa per ells i pels altres.

Aprenentatges que s'han donat:

L'aprenentatge principal que aconseguim amb els nois és que aprenen a tenir una relació
diferent amb les seves escoles, més positiva i una visió diferent del sistema educatiu en
general. Així comencen a canviar la seva història.
Els aprenentatges socials: el tracte amb els altres, l'autoestima, la col·laboració, l'esforç en el
treball, l'actitud positiva davant les coses, la responsabilitat.
Aprenentatges associats com que parlin amb els venedors i que aquests canviïn la seva cara de
preocupació quan han entrat a la botiga, que facin cua a la botiga de pintures sense "liar-la",
que sentin que gent desconeguda els dóna les gràcies, que se sàpiguen importants davant dels
seus germans a l'escola, etc.
I els aprenentatges acadèmics relacionats amb llegua, art, matemàtiques, electricitat,
informàtica, jardineria, etc.

Descripció del servei:
Els alumnes han anat a les escoles on ells han estudiat i l'han "liat", on encara els coneixen, on
estudien els seus germans, on els mestres tenen un record nefast d'ells i els hem ofert serveis
positius. Hem realitzat les següents tasques:
-

Dues obres de teatre per a nens de 1r i 2n de primària de dues escoles del barri

-

Dues obres de teatre per l'institut

-

Instal·lació d'un equip de so a una escola del barri

-

Adequació d'una sala d'informàtica d'una escola

-

Construcció d'un mur de contenció

-

Elaboració d'una pintada de 60 m2

-

Construcció d'un pati d'obstacles per a la classe d'educació física d'una escola

-

Participació en el projecte "El pati obert al barri" d'una escola del barri

-

Buidatge d'uns materials obsolets d'una escola

Les escoles han anat demanant més coses i actualment tenim tasques pendents perquè la llista
no para de créixer.

Àmbits de servei: Participació ciutadana
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys
Dades de contacte:
Adreça: c/ Pedraforca, 2-6
Població: Barcelona

Comarca: Barcelonès
Correu electrònic: pes.stbernat@salesians.cat

