Aprèn i Treballa. CEIP Font d'en Fargas
Dades generals:
Centre Juvenil Martí-Codolar
Barcelonès
Albert Cónsola
albertconsola@gmail.com

Dades de l’experiència:
"L'experiència que es detalla a continuació s'emmarca dins del projecte Aprèn i Treballa, que
apareix descrit sota aquest mateix títol en el banc d'experiències. En aquest cas concret, una
de les actuacions que ha realitzat el Centre Juvenil Martí-Codolar (CJMC) ha estat la de
manteniment d'edificis."
El projecte ha constat de dues fases: una primera d'aprenentatge, amb una durada de dos
mesos, que s'ha realitzat als espais del centre, i una segona de servei a la comunitat, que s'ha
desenvolupat als patis del CEIP Font d'en Fargas. Aquesta segona part ha tingut una durada
d'un mes.
Durant els dos mesos de preparació de l'actuació els vuit joves que formaven part del grup de
treball van familiaritzar-se amb les eines i materials relacionats amb la construcció i van
treballar els hàbits de puntualitat, ordre en el treball, neteja de les eines... També van
aprendre les diferents tècniques que després aplicarien en l'actuació: preparar el ciment i el
formigó, col·locar totxos, acabats, etc.
Una vegada finalitzada aquesta fase d'aprenentatge es va realitzar el servei a la comunitat.
L'elecció d'escola és deguda a dos motius: les instal·lacions tenen un dèficit manifest de
manteniment i ja s'havia col·laborat anteriorment amb ells al marge del projecte Aprèn i
Treballa. Abans de començar l'actuació s'havia parlat amb la direcció de l'escola perquè fessin
una demanda de possibles actuacions a l'escola, l'equip va valorar les diferents propostes i es
va optar per la restauració i arranjament d'un mur de fàbrica, la construcció d'un banc d'obra
vista i l'enderroc de la protecció d'una claveguera. A més, es va establir un conveni de
col·laboració entre l'escola i el CJMC on es recollien les condicions de l'actuació: material,
horaris, tasques a realitzar... Amb el material ja disponible i les tasques a realitzar es va
treballar durant un mes en l'acondicionament dels diferents espais.
El darrer dia del servei a la comunitat es va procedir a la inauguració dels espais per part dels
alumnes de la classe de 5è, els quals van tallar la cinta inaugural. Posteriorment, i en grups

reduïts, els alumnes van entrevistar els diferents joves participants al servei per poder
presentar-ho a la revista escolar. Finalment, es va realitzar un petit refrigeri de comiat.
Aquesta actuació ha tingut un fort ressò a nivell de barri ja que d'altres CEIP han contactat amb
nosaltres amb la voluntat d'establir futures col·laboracions.
L'experiència que els educadors del projecte treuen d'aquesta actuació és que s'ha creat un
vincle i una dinàmica molt positiva amb aquests joves ja que veuen reconegut el seu esforç
tant a nivell econòmic com social (entrevistes per part dels infants, reconeixement per part del
claustre i pares de l'escola...). Creiem que aquesta línia de treball és molt vàlida per treballar
amb un perfil molt concret de joves, amb manca d'hàbits bàsics (puntualitat, respecte...),
sense formació i sense experiència laboral.

Redacció: Albert Cónsola, novembre de 2006
Aprenentatges que s'han donat:
A més de l'ús d'eines i materials relacionats amb la construcció i van treballar els hàbits de
puntualitat, ordre en el treball, neteja de les eines... També van aprendre les diferents
tècniques que després aplicarien en l'actuació: preparar el ciment i el formigó, col·locar totxos,
acabats, etc.

Descripció del servei:
Participar en el manteniment d'edificis, concretament els patis d'una escola.

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Projectes de solidaritat i cooperació
Nivells educatius: Formació ocupacional
Edats dels participants: 16-18 anys
Data d'inici del projecte: 18 d'abril de 2006
Data de finalització del projecte: 12 de maig de 2006
Entitats que participen a l'experiència: Centre Juvenil Martí-Codolar i CEIP Font d'en
Fargas
[Veure el projecte Aprèn i treballa]

Dades de contacte:
Adreça: Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 8-12
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 407 23 30
Correu electrònic: cj.codolar@salesians.info

