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Dades de l’experiència: 

"El projecte es va iniciar com una proposta del departament de joventut a diferents centres de 

la ciutat obert a una actuació a qualsevol dels elements patrimonials de la ciutat que els 

mateixos alumnes podien escollir. La idea era encetar un projecte d'aprenentatge servei, lligat 

a la línia de participació que ja s'estava duent a terme, de manera que a la vegada que es 

coneixien nous conceptes també es tirés endavant una acció de millora de l'espai de la ciutat i 

de difusió del patrimoni". 

L'IES Joan Mercader va ser el que va acceptar la proposta. 

La primera fase del projecte va ser una presentació de la idea i del concepte que es volia 

treballar, un estudi de la ciutat, el seu entorn i algun dels seus elements patrimonials. Es va 

continuar amb una pluja d'idees dels mateixos alumnes. Va sortir una llarga llista de propostes 

de les quals se'n van triar quatre. 

Per la següent sessió es van fer quatre grups que s'havien de preparar una petita explicació 

d'un dels quatre projectes. Aquests grups es van crear per afinitat de manera que els alumnes 

poguessin treballar amb un ambient d'afinitat tot i que hi va haver algun retoc fet per la 

professora, per equilibrar-los. 

Les quatre propostes eren:  

- L'escorxador i l'asil 

- L'estació vella 

- El barri del Rec 

- La Igualada medieval 

Per totes les propostes es va donar material als alumnes per tal de poder fer l'exposició oral 

més o menys documentada, que podien complementar amb recerca personal. A la segona 

sessió es van fer les exposicions orals. El nivell de les presentacions va ser bastant equilibrat 

però després de deliberar es va decidir bastant per consens que la millor opció era la del barri 



 
 

del Rec ja que tenia un component que els altres potser no tenien, i era la seva evolució i 

adaptació al llarg dels anys i el nou impuls que se li havia donat a partir de les noves iniciatives 

com el REC.0, o els impulsos de l'associació Amics del Rec.  

Cada exposició també va fer les propostes de les accions i el servei que es volien dur a terme. 

Així es convertia en un projecte ambiciós, deixant de ser un sol element patrimonial per passar 

a ser un gran conjunt amb molts matisos. El temps que s'hi podia destinar era limitat així que 

es va haver de fer una replanificació de les classes i compactar molt els processos, però es 

tenia clar que s'havia de combinar la documentació i el treball a classe, amb el treball a la zona 

d'estudi. 

En aquesta sessió també es van concretar les accions que es desenvoluparien. No es van agafar 

només les del grup del Rec sinó que es va fer una nova proposta integrant-ne d'altres que 

també semblaven interessants. Els quatre grups inicials es van repartir les tasques i cadascun 

d'ells va assumir la responsabilitat d'una de les accions, que eren: 

- Grup de senyalització: 

La feina principal era el disseny de la senyalització de diferents punts d'interès del Rec. 

Es van dissenyar uns cartells que tindran una fotografia de l'element senyalitzat i una 

breu descripció de l'element en qüestió, en la qual es pot veure una mica d'història i 

característiques. Els espais senyalitzats han d'acabar constituint una ruta a mode de 

visita guiada pel barri del Rec. Aquest grup va haver de treballar colze a colze amb el 

grup de Bloc ja que la ruta es podrà consultar al bloc del projecte i a Google maps (on 

hi haurà totes les indicacions del recorregut) i les imatges també es podran veure a 

tots dos llocs. 

- Grup de Bloc: 

La feina principal ha estat la creació i el disseny d'un bloc a la xarxa 

(http://elrecapadrinat.wordpress.com). Amb aquest volíem aconseguir la finalitat de 

donar a conèixer el barri del Rec així com la tasca que s'estava realitzant. En ell, una 

petita introducció, fotografies, història i algun enllaç d'interès. Tot s'ha de dir és un lloc 

web en procés, per tant encara no està del tot definit. Com ja s'ha esmentat abans la 

feina és bastant paral·lela amb la nova senyalització que també es pretén col·locar, i 

amb el reportatge, ja que la informació que es podrà trobar en ambdós llocs és molt 

similar.  

- Grups de reportatge: 



 
 

Dos dels grups s'ocupen de realitzar un reportatge, aquests són els encarregats de 

donar a conèixer el passat, el present i el futur del Rec. Es tracta de fer dos vídeo d'uns 

15 minuts sobre com era el Rec amb les seves fàbriques, feines, treballadors, pells, 

adoberies, safareigs públics... Per fer-ho es va creure apropiat fer un reportatge amb 

entrevistes i imatges del Rec per donar-lo a conèixer. Les entrevistes s'han fet tant a 

persones que coneixen i conviuen amb el Rec (Amics del Rec) com també a persones 

fora d'aquest cercle, que no coneixien la situació actual. Aquests grups ja van realitzar 

el guió del reportatge, van buscar els protagonistes i es va fer la gravació de totes les 

imatges. El grup s'encarrega també de l'edició i el muntatge.  

Feines comunes: 

També es va elaborar un tríptic explicatiu de les tasques realitzades. Aquest va ser en 

col·laboració entre els quatre grups, explicant les tasques de cadascun d'ells. Es va aprofitar 

l'esdeveniment de les Experimental Stores del REC.03 (botigues d'outlet de marques 

conegudes, que es realitza dos cops l'any al Barri del rec) per tal de repartir els tríptics als 

assistents i fer difusió de la feina que s'està duent a terme. 

Redacció: Esteve Martí Soteras, gener 2012 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Aprenentatges tècnics i habilitats físiques: Maneig d'eines, maquetació d'elements, 

feines concretes de determinats oficis, enfortiment físic, etc. 

- Aprenentatges de procediments: Recerca documental, ús de les TIC, gestió de 

projectes, etc. 

- Aprenentatges de coneixements: Continguts històrics, culturals, tecnològics, relatius al 

patrimoni sobre el qual es treballa, etc. 

- Aprenentatges d'actituds i valors: Treball en equip, convivència, esforç i superació 

personal, tolerància a les frustracions, autocontrol, pensament crític, valorització de la 

ciutadania activa i la participació. 

Descripció del servei:  

S'ha volgut donar a conèixer el barri del Rec de la Ciutat d'Igualada, d'interès històric i artístic. 

Per aquest motiu s'ha elaborat un reportatge sobre el barri (amb el passat, l'actualitat i els 

projectes de futur), un bloc informatiu (http://elrecapadrinat.wordpress.com), i una 

senyalització per tal de poder fer una ruta autoguiada pel barri amb els elements constructius i 

els edificis més significatius. 



 
 

Àmbits de servei: Patrimoni cultural 

Matèries implicades: Ciències Socials i Educació per a la ciutadania 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: abril 2011 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: La Kaserna, INS Joan Mercader, Amics del Rec 

http://elrecapadrinat.wordpress.com 

Dades de contacte: 

Adreça: Trav. Sant Jaume, S/N 

Població: Igualada 

Comarca: Anoia 

Telèfon: 938041801 

Correu electrònic: kaserna@aj-igualada.net 

Web: http://www.igualadajove.cat 

 


