Coneixem el C.E. l'Alzina mitjançant els jocs i esports!
Dades generals:
C.E. Alzina
Vallés Occidental
Josep Vilaró Alarcón
josepvial@gmail.com

Dades de l’experiència:
"El projecte pretén obrir el Centre Educatiu a diferents universitats per tal que els futurs
professionals de l'Educació Social i de l'Educació Física puguin accedir a aquest centre i en
definitiva al món de la justícia juvenil."
S'han dut a terme tres trobades amb tres universitats diferents, i amb cada una d'elles s'ha
realitzat una activitat d'intercanvi tant al Centre Educatiu com als centres universitaris (en
funció dels permisos de sortida dels joves interns).
Amb la Universitat de Barcelona, concretament amb estudiants d'un màster de la facultat de
Pedagogia i Educació, i els joves del Alzina s'ha realitzat una sessió de jocs d'expressió corporal
i jocs cooperatius.
Amb la Universitat Blanquerna s'ha fet una macro activitat esportiva i lúdica organitzada pels
estudiants de C.A.F.E (Ciències de l'Activitat Física i l'Esport) juntament amb els joves del C.E.
L'Alzina.
I per últim, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha fet un intercanvi en que un equip
d'universitaris ha vingut a jugar un partit de futbol sala al centre i tot seguit, un altre dia, els
joves amb possibilitat de fer sortides han anat a fer un partit a la Universitat Autònoma.
Els joves del Alzina estan en entorns familiars complexes, i sovint es troben en risc d'exclusió
social. El fet de conèixer joves de la seva edat amb altres realitats i maneres de viure, pot
ajudar a fer-los veure que un altre camí és possible. És per això que totes les activitats del
projecte pretenen treballar la socialització dels joves del centre educatiu i fomentar els valors
positius que pot transmetre l'activitat física i esportiva.
Per altra banda s'ofereix als estudiants universitaris un aprenentatge en viu del funcionament
d'un centre educatiu de justícia juvenil, i per tant l'exploració d'una futura possibilitat laboral.

Redacció: Josep Vilaró, juny 2012
Aprenentatges que s'han donat:

Per part dels universitaris que han vingut han après:
-

Com funciona un Centre de menors.

-

Quina és la realitat dels joves que estan en privació de llibertat.

-

Com s'organitza una jornada lúdica i esportiva.

Per part dels joves del Centre Educatiu:
-

Han après a organitzar alguns jocs i activitats lúdiques.

-

Han conegut altres realitats de joves de la seva franja d'edat.

-

Han après jocs i activitats lúdiques que poden realitzar quan surtin en llibertat.

Descripció del servei:
Els universitaris han organitzat les diferents activitats, han ofert el seu temps i recursos, i han
participat en les diferents activitats conjuntament amb els joves del nostre centre.
Des del centre, hem ofert als universitaris un coneixement sobre el funcionament general d'un
centre educatiu de menors, veure la realitat d'aquests joves i conviure una estona amb ells.

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació
Matèries implicades: Educació Física i Educació Social
Nivells educatius: Universitat, Educació d'adults
Edats dels participants: 18-25 anys
Data d'inici del projecte: Octubre 2011
Data de finalització del projecte: Maig 2012
Entitats que participen a l'experiència: Centre Educatiu Alzina, Universitat Autònoma,
Universitat de Barcelona, Universitat Blanquerna

Dades de contacte:
Adreça: c/ Masia Mas del Bon Retorn s/n
Població: Palau-solità i Plegamans
Comarca: Vallès Occidental
Telèfon: 93 863 92 52
Correu electrònic: josepvial@gmail.com

