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Dades de l’experiència: 

"Els alumnes de l'aula oberta de l'IES Gabriela Mistral han aconseguit bicicletes malmeses, les 

han arreglat i pintat i, finalment, les han enviat al Senegal, on en època de pluges són l'únic 

mitjà de transport possible". 

La mancança de mitjans de transport al Senegal, especialment en l'època de pluges, determina 

com a mitjà de transport mecànic bàsic la bicicleta. El present projecte pretén involucrar els 

alumnes de l'Aula Oberta de tercer de l'ESO per aconseguir bicicletes velles i/o de rebuig i 

arreglar-les per dur-les al Senegal. 

Aquest projecte ha estat desenvolupat pels alumnes de l'Aula Oberta de l'IES Gabriela Mistral. 

El fet de fer aquest treball amb els alumnes de l'aula oberta, comporta uns avantatges i alguns 

inconvenients. 

Els avantatges: 

L'aula oberta està estructurada en diferents projectes, i cada projecte ajuda a assolir les 

competències bàsiques, sense necessitat de fer les matèries com a tal. 

L'organització horària és més flexible. 

La majoria d'hores es realitzen amb dos professors, això facilita l'execució dels projectes, com 

també la facilitat de realitzar sortides. 

El grup classe és un grup reduït d'alumnes, que treballen millor en projectes, on els 

aprenentatges són més significatius i manipulatius. 



 
 

Aquests alumnes tenen un grup de professors més reduït, voluntari i amb molta implicació. 

Els inconvenients: 

Els alumnes de l'aula oberta tenen unes mancances d'aprenentatge acadèmic important, 

tenen l'autoestima molt baixa, tenen conflictes constants amb el professorat i la resta 

d'alumnat, amb manca d'interès per les classes reglades i amb assumpció escassa de 

compromisos. 

El desenvolupament del projecte: 

Un cop els alumnes ha acceptat de fer el projecte i estan engrescats, hi ha una part inicial del 

projecte que és la tramesa d'informació, per tal d'aconseguir les bicicletes. Per fer aquesta 

difusió hem hagut de treballar qüestions relacionades amb coneixement de programes 

informàtics i coneixements de diferents mitjans de comunicació. 

En aquesta primera fase hem tingut algunes dificultats; en primer lloc, que no teníem clar que 

la caravana solidària deixés portar 10 bicicletes, que era la idea del projecte inicial, finalment 

hem aconseguit que ens en deixin portar tres. L'altre qüestió ha estat que els alumnes no es 

varen atrevir a fer la difusió d'informació per la ràdio, però la varen fer mitjançant els cartells i 

el bloc.  

La part principal, la reparació: 

Finalment, hem aconseguit cinc bicicletes, dues d'elles ja estan a punt per enviar, una, que 

hem aconseguit més tard, estarà a punt al principi del curs vinent, però donat que la Caravana 

Solidària surt el novembre, encara tenim temps. Les altres dues, són de carretera que no van 

massa bé pels camins del Senegal. 

La part final, serà empaquetar les bicicletes i enviar-les i el més important, saber el seu destí 

final, que no serà cap problema perquè una professora de l'IES està implicada a la ONG 

Solidaritat per al Senegal.  

El servei: 

El servei d'enviar les bicicletes es durà a terme amb èxit i, tot i que de moment no podem 

concretar el benefici del servei proposat, és evident que rebran les bicicletes amb els braços 

ben oberts.  

La continuïtat del projecte: 

Com que la valoració ha estat molt positiva per part de tothom ens agradaria mantenir el 

projecte al llarg dels anys, ja que encara hi ha moltes necessitats de transport al Senegal. 

Pensem que si la caravana solidària deixa de portar bicicletes, podríem enviar-les com a 



 
 

particulars, segurament es podrien portar una o dues cada curs a través de la professora que 

pertany a l'ONG. 

Redacció: Josep Farregut, setembre 2009 

Aprenentatges que s'han donat:  

Els objectius d'aprenentatge proposats són els següents: 

- Conèixer el tercer món, altres cultures i les ONG's. 

- Conèixer i practicar la solidaritat; ser capaç de treballar pel bé dels altres i del món. 

- Fer sentir la indignació per entendre la injustícia i així donar prioritat a la justícia. 

- Conèixer els drets humans. 

- Treballar en grup. 

- Conèixer i practicar la mecànica de la bicicleta i la pintura. La reutilització dels 

materials 

- Conèixer i realitzar tramesa d'informació: programes informàtics i diferents mitjans de 

comunicació 

- Aprendre a parlar en públic. 

Descripció del servei:  

El servei és facilitar bicicletes per al Senegal, l'únic mitjà de transport en l'època de pluges. 

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació 

Matèries implicades: Educació Física, Tecnologia, Socials 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Octubre 2008 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: IES Gabriela Mistral, ONG solidaritat per al Senegal, 

ràdio Sant Vicenç. 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ Osca 95-105 

Població: Sant Vicenç dels Horts 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 93 656 00 00 

Correu electrònic: a8053340@xtec.cat 

Web: http://phobos.xtec.cat/iesgabrielamistral/ 


