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Dades de l’experiència:
"El projecte Aprèn i Treballa neix amb la intenció de promoure la formació sociolaboral de
joves en situació d'inactivitat, d'origen immigrat, amb una formació incompleta o insuficient,
sense experiència laboral o en situació de desestructuració, a través de realitzar serveis a la
seva comunitat. En aquest mateix banc d'experiències podeu trobar algunes concrecions del
projecte."
La iniciativa està basada en la proposta metodològica de l'aprenentatge servei, la qual vincula
estretament el servei a la comunitat i l'aprenentatge de conceptes, habilitats i valors en una
sola activitat educativa ben articulada i coherent. Malgrat que el projecte s'està desenvolupant
a diverses entitats de Catalunya -i amb el suport de la Fundació La Caixa-, en aquest cas, es
presenta l'experiència que s'està duent a terme des de la Fundació Marianao de Sant Boi de
Llobregat.
El que caracteritza el projecte Aprèn i Treballa, a diferència d'altres experiències que s'estan
realitzant, és que -atenent a les característiques socials dels joves en què està treballantaquests reben una beca econòmica per realitzar el servei a la comunitat. Aquesta beca servirà
d'una banda per motivar els joves i, de l'altra, per potenciar els seus vincles amb la comunitat,
que acollirà i valorarà la seva contribució social.

En definitiva, el projecte pretén promoure una experiència real i concreta d'aprenentatge
laboral que integra les metodologies prelaborals amb les de qualificació tècnica i estableix com
a objectius principals:
-

Integrar en un sol procés la formació, la millora del nivell d'ocupabilitat, l'orientació
professional i la inserció laboral, vinculant els processos de qualificació professional
amb els processos d'aprenentatge i desenvolupament educatiu, social i cultural.

-

Esdevenir una pràctica intensa i vivencial: incideix en la responsabilitat individual, els
valors socials i laborals, l'autonomia i la socialització del jove.

-

Centrar-se en la transició de les situacions d'inactivitat dels joves fins a la inserció
formativa i laboral.

-

Garantir l'accés a les accions als joves amb més necessitats i dificultats d'incorporació
social i laboral.

-

Partir del compromís del jove en la millora de la comunitat a la qual pertany com a
estratègia per construir nous valors, oferint accions integrals, contínues i específiques
que permetin garantir un impacte significatiu en la realitat.

-

Implicar el teixit empresarial del territori, mitjançant la inserció, la rehabilitació de
locals i la construcció d'una xarxa de mentors professionals per als nois entre les
empreses seleccionades.

L'assoliment d'aquests objectius suposa un projecte que consta de tres fases:
1. Aprenentatge: de forma pràctica es donen els continguts necessaris per tal de poder
desenvolupar l'ofici en el qual es vulgui concretar l'acció.
2. Servei a la comunitat: que es realitza en diverses institucions de la ciutat, amb
l'acompanyament educatiu.
3. Inserció formativa o laboral: moment en el qual es donen totes les eines per facilitar la
inserció ja sigui formativa o bé laboral a les empreses on s'haurà fet la prospecció amb
anterioritat.
Fins al moment, en les diferents institucions implicades, s'han dut a terme accions del tipus:
-

Monitor de menjador.

-

Pintura.

-

Cuina / Restauració.

-

Restauració de mobles.

-

Reparació de bicicletes.

-

Jardineria.

-

Electricitat.

-

Manteniment d'edificis.

-

Atenció a la gent gran.

-

Monitor de temps d'oci.

-

Reparació d'ordinadors.

Redacció: Sílvia Lombarte
Aprenentatges que s'han donat:
Continguts necessaris per tal de poder desenvolupar l'ofici en el qual es vulgui concretar
l'acció.

Descripció del servei:
-

Monitor de menjador.

-

Pintura.

-

Cuina / Restauració.

-

Restauració de mobles.

-

Reparació de bicicletes.

-

Jardineria.

-

Electricitat.

-

Manteniment d'edificis.

-

Atenció a la gent gran.

-

Monitor de temps d'oci.

Àmbits de servei: Medi ambient, Participació ciutadana, Patrimoni cultural, Ajuda pròxima a
altres persones.

Nivells educatius: Formació ocupacional, Projecte comunitari
Edats dels participants: 16-18 anys
Data d'inici del projecte: Any 2006
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat;
Fundació Comtal (Casc Antic), Casal dels Infants del Raval i Salesians St. Jordi (Martí Codolar);
Salesians St. Jordi (Mataró); i CIJCA (Lleida).
[Veure l'experiència relatada] [Veure exemple: Acció formativa, monitors/es de menjador
escolar] [Veure exemple: CEIP Font d'en Fargas] [Veure exemple: Acció formativa, restauració
de mobles]

Dades de contacte:
Adreça: Girona, 30 08830
Població: Sant Boi de Llobregat
Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 93 630 30 62
Web: http://www.marianao.net

