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Dades de l’experiència: 

"El projecte "Aprenem tots en l'intercanvi" està adreçat als alumnes de Batxillerat de les 

escoles de Barcelona i pretén donar resposta a les necessitats dels usuaris/es de la Fundació 

Hospitalitat (persones malaltes i/o discapacitades). A través d'aquest projecte els alumnes 

s'impliquen en l'acompanyament i participació en activitats amb persones discapacitades. 

Alhora aprenen continguts i valors propis del currículum del centre en el que estan estudiant." 

L'objectiu del projecte és que els alumnes ofereixin un servei a la Fundació Hospitalitat que, en 

gran part, es recolza en la tasca dels voluntaris i voluntàries. Alhora s'espera que aquests joves 

desenvolupin un aprenentatge vinculat al currículum de Batxillerat.  

El servei que els joves poden oferir a la Fundació es basa en l'atenció a persones discapacitades 

i/o malaltes a través d'activitats concretes com poden ser: 

- El disseny, desenvolupament i avaluació de tallers formatius pels usuaris/es del Centre 

de Dia Bernadette: informàtica, cuina, manualitats... 

- L'organització i posada en marxa d'activitats lúdiques pels usuaris/es dels pisos 

d'acollida: sortides culturals, d'oci...  

Aquest servei, després reverteix en l'assignatura d'Acció Social a través de la qual els i les 

alumnes donen sentit a la tasca realitzada i aprofundeixen en l'àmbit en en el que estan 

treballant. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- La realitat social de les persones amb discapacitat psíquica. 

- La cooperació amb l'equip professional per a dissenyar un programa adequat a les 

necessitats dels usuaris/es. 

- L'organització del programa segons el calendari i pressupost. 

- L'avaluació del procés i resultats del programa segons criteris prèviament marcats. 

Descripció del servei:  

El servei s'ha basat en l'acompanyament i participació dels joves de Batxillerat a sortides i 

tallers en grup o bé joc lliure individualitzat a més de l'atenció directa a les seves primeres 

necessitats de les persones amb discapacitats psíquiques. 

Per als usuaris/es de la Fundació el servei ha servit per potenciar la seva autonomia i millorar la 

seva integració social a través de l'intercanvi amb els voluntaris. 

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones 

Matèries implicades: Assignatura d'Acció Social 

Nivells educatius: Batxillerat 

Edats dels participants: 16-18 anys, 25-65 anys 

Data d'inici del projecte: Octubre 2007 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Centres educatius de Batxillerat: Teresianas 

Ganduxer, Sagrat Cor de Sarrià i Salle Bonanova 

Dades de contacte: 

Adreça: Consell de Cent 224-228 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 323 89 10 

Correu electrònic: voluntaris@fundaciohospitalitat.org 

Web: http://www.fundaciohospitalitat.org 

 


