
 
 

Contes per a nosaltres 

Dades generals: 

Club d'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet 

Barcelonès 

Coordinadora de projectes: Mireia Bru Temprado 

mbru@esplai.org 

 

Dades de l’experiència: 

El projecte "Contes per nosaltres" ha estat desenvolupat pel grup de discapacitats adults del 

Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, amb els infants hospitalitzats de llarga estada a 

l'Hospital Sant Joan de Déu. El nostre grup d'adults ha treballat i representat teatralment un 

conte relacionat amb els drets dels infants, coincidint també amb el Dia Universal dels Drets 

dels Infants (DUDI). Hem volgut crear un espai de lleure per als nens hospitalitzats alhora que 

el grup d'adults ha tingut una nova oportunitat de participar activament en la comunitat i 

posar en pràctica un munt de competències i habilitats importants per a la vida.  

Al llarg de l'any 2009, "l'any europeu de la creativitat i innovació: Crea, Imagina, Innova" el 

grup de persones amb discapacitat va crear una proposta per oferir als infants hospitalitzats a 

l'Hospital St Joan de Déu. Des d'aquí va néixer la proposta d'aprenentatge servei "Contes per 

nosaltres", un projecte que uneix una proposta d'APS i una experiència d'atenció a la diversitat 

que s'adequa a les necessitats educatives de tots els participants, posant els mitjans necessaris 

per eliminar les dificultats que es puguin presentar i, així, aconseguir que es potenciï el màxim 

desenvolupament personal possible, on les discapacitats de les persones adultes es 

transformen en capacitats. 

Aquesta aposta per a treballar conjuntament amb els nens i nenes hospitalitzats, té un valor 

afegit ja que la iniciativa sorgeix del propi grup amb discapacitat. La valoració del projecte és 

molt positiva, tant pel nostre grup d'adults com per l'hospital i, esperem poder donar 



 
 

continuïtat al nostre projecte amb la intenció que aquest esdevingui un projecte educatiu que 

arribi a tenir una sustentació pròpia, és a dir, un projecte amb una clara utilitat social, on a 

través de l'experiència directa, el grup de persones amb discapacitat tingui al seu abast un 

espai de participació i col·laboració amb l'entorn. 

Així doncs, aquest repte és una manera de donar veu i comptar amb aquest col·lectiu i les 

seves propostes, amb l'objectiu d'aconseguir una participació activa i organitzada de les 

persones davant la Discapacitat. 

Redacció: Mireia Bru Temprado, abril de 2011 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Planificació i organització de les sessions per a la creació del material i l'assaig del 

conte.  

- Desenvolupament d'habilitats motrius davant la necessitat de crear els materials 

pertinents al conte (teatre, titelles...). 

- Foment de l'autonomia i de les capacitats personals. 

- Sensibilització de la importància del compromís envers tot el procés del projecte. 

- Desenvolupar capacitats i habilitats individuals al servei dels altres. 

Descripció del servei:  

Proporcionar un espai vivencial i de lleure, on els nens i nenes hospitalitzats podran 

intercanviar experiències amb el grup d'adults amb discapacitats de l'esplai, a través de la 

representació del conte dels "Drets dels Infants". 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Ajuda pròxima a altres persones 

Nivells educatius: Educació en el lleure 

Edats dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys, Més de 65 anys 

Data d'inici del projecte: Novembre del 2010 

Data de finalització del projecte: Novembre del 2011 

Entitats que participen a l'experiència: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet i Fundació 

Germans de Sant Joan de Déu (Obra Social). 

Dades de contacte: 

Adreça: Plaça de les Bóbiles, 1 

Població: L'Hospitalet de Llobregat 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 438 48 96 



 
 

Correu electrònic: cepccv@esplai.org 

Web: http://www.esplai.org 

 


