
 
 

Aprèn i Treballa. Acció formativa: Restauració de mobles. 

Dades generals: 

Fundació Comtal 

Barcelonès 

Maria Torras Hijar 

aprenitreballa@comtal.org 

 

Dades de l’experiència: 

"En el marc del projecte Aprèn i Treballa -explicat en aquest mateix banc d'experiències- volem 

destacar en aquest cas l'acció formativa de restauració de mobles que han dut a terme joves 

de la Fundació Comtal de Barcelona a l'IES Verdaguer de la mateixa població. L'experiència es 

va dur a terme a l'IES Verdaguer amb la intenció d'apropar joves del Casc Antic de Barcelona a 

l'ofici de la fusteria i més concretament a la restauració de mobles."  

L'equip es va posar en contacte amb l'IES Verdaguer, per les bones relacions en projectes 

comuns anteriors, i es va valorar com a positiu poder col·laborar, un altre cop, mitjançant un 

projecte nou i enriquidor per a joves del barri i més encara quan un d'ells era antic alumne.  

Durant un període d'un mes, set joves van participar en dos tipus de classes: 

- Instrumentals, bàsiques per a la posterior recerca de feina: habilitats socials, orientació 

laboral, català... 

- Tècniques, per treballar i conèixer correctament la restauració de mobles: 

coneixement dels diferents tipus de fustes, tints, funcionament i manteniment de 

maquinària... 

El mes següent, els joves van poder posar en pràctica tots els coneixements adquirits i així 

realitzar el servei a la comunitat dins de les mateixes instal·lacions de l'institut. Durant aquest 

període, els joves van adquirir els hàbits laborals més bàsics: la puntualitat, la higiene personal 



 
 

i en el lloc de treball, el respecte al material i als companys, la valoració de l'esforç personal i el 

treball en equip.  

En finalitzar el servei, els joves van veure com l'esforç realitzat va tenir una recompensa, el 

professorat de l'escola els va felicitar i això va tenir un pes important en els joves i més 

concretament en l'antic alumne que va participar en el curs.  Actualment quatre d'aquests 

joves estan participant en accions formatives més completes. Dos d'ells en fusteria.  

Des de l'equip educatiu del programa es valora de forma positiva el fet de poder treballar amb 

institucions educatives, ja que és la primera entitat amb la qual trenca el jove abans d'iniciar 

una inactivitat constant. Considerem bo poder seguir treballant en aquesta línia, que permet al 

jove redefinir la concepció de l'escola, dels estudis... i així poder retornar a cicles formatius, 

ocupacionals, programes de garantia social... que millorin la seva situació personal, social i 

econòmica.  

Redacció: Maria Torras Hijar, novembre 2006 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Aprenentatges instrumentals, bàsics per a la posterior recerca de feina: habilitats 

socials, orientació laboral, català... 

- Aprenentatges tècnics, per treballar i conèixer correctament la restauració de mobles: 

coneixement dels diferents tipus de fustes, tints, funcionament i manteniment de 

maquinària... 

Descripció del servei:  

Restaurar mobles. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana 

Nivells educatius: Formació ocupacional 

Edats dels participants: 16-18 anys 

Data d'inici del projecte: 20 de març de 2006 

Data de finalització del projecte: 15 de maig de 2006 

Entitats que participen a l'experiència: Fundació Comtal i IES Verdaguer 

[Veure el projecte Aprèn i treballa] 

Dades de contacte: 

Adreça: Forn de la Fonda, 5. Baixos 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 



 
 

Telèfon: 93 319 98 55 

Correu electrònic: aprenitreballa@comtal.org 

Web: http://www.fundaciocomtal.org 

 


