
 
 

Descobrim i preservem el patrimoni arquitectònic del barri 

Dades generals: 

CEIP Els Secallets (Coma-ruga/El Vendrell) 

Baix Penedès 

Josep Borrut Casellas 

jborrut1@xtec.cat 

 

Dades de l’experiència: 

"Els nens i nenes de cinquè del CEIP Els Secallets de Coma-ruga han fet un inventari del 

patrimoni arquitectònic del barri per tal de sensibilitzar als diferents sectors de la població de 

la importància de preservar-lo i conservar-lo". 

El projecte "Descobrim i preservem el patrimoni arquitectònic del barri" és una activitat que 

s'està portant a terme durant el curs 2008-2009 amb la col·laboració del Pla Educatiu d'Entorn 

de l'Ajuntament del Vendrell, el Grup fotogràfic del Vendrell i l'Associació de Veïns Sant Ramon 

de Coma-ruga. 

Aquest projecte el porta a terme l'alumnat de cinquè curs del CEIP Els Secallets de Coma-ruga, 

localitat situada a la zona de la costa del municipi del Vendrell i a 4 km del mateix. 

Des de sempre, l'escola ha tingut com a objectiu el coneixement de l'entorn més proper i 

aquest curs es va plantejar un treball interdisciplinari entre les àrees de coneixement del Medi 

social i cultural i Visual i plàstica. Els passos a seguir eren inicialment: 

- Xerrades explicatives sobre la utilització de la càmera fotogràfica a càrrec del Grup 

fotogràfic del Vendrell 

- Proposta d'elements a inventariar per part de l'alumnat i les seves famílies 

- Tria d'una vintena d'aquests elements entre tota la classe i que es consideressin 

rellevants de la història i arquitectura del barri. 

- Realització de les fotografies i muntatge d'una exposició a nivell del centre. 



 
 

Però una vegada plantejat i programat el tema, es suggerí anar més enllà i convertir-ho tot 

plegat en un inventari per tal de fer-lo arribar a les entitats veïnals, Ajuntament del Vendrell i 

mitjans de comunicació locals per tal de conscienciar-ne de l'estat actual dels edificis o 

elements arquitectònics que consideràvem importants per a la nostra història, i que en ser una 

zona turística està sotmesa a una pressió urbanística que malauradament ja ha fet 

desaparèixer algun element. 

Per tant doncs, hi trobem dos apartats clarament identificats: Per un costat hi ha activitats 

d'aprenentatge que es desenvolupen a les àrees curriculars i per l'altre estem donant un servei 

a tota la comunitat oferint-los el nostre treball per tal que coneguin aquest patrimoni, el 

conservin i el preservin de la seva desaparició. 

Els objectius del projecte són: 

- Dominar la tècnica fotogràfica 

- Conèixer el patrimoni arquitectònic de la localitat i la seva història. 

- Fer conèixer aquest patrimoni a les famílies i societat en general. 

- Valorar i respectar el patrimoni arquitectònic. 

- Fer arribar l'inventari i les fitxes corresponents a l'Ajuntament del Vendrell, entitats 

veïnals i mitjans de comunicació. 

- Evitar amb el seu coneixement, la possible desaparició del mateix. 

- Oferir l'exposició a les entitats del barri que ho sol·licitin. 

Hem tingut la sort que el treball es podrà editar gràcies al Pla Educatiu d'Entorn i la 

col·laboració de l'Associació de Veïns "Sant Ramon" de Coma-ruga que ha mostrat el seu 

interès ja que era un objectiu que tenien present però que no havien realitzat.  

La valoració del projecte ha estat molt positiva tant per l'alumnat del centre que s'ha implicat 

des del començament com per les persones de barri que han valorat la feina feta i l'han trobat 

de bona qualitat i molt interessant.  
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Aprenentatges que s'han donat:  

El projecte ha permès conèixer el patrimoni arquitectònic del barri i la utilització i prestacions 

de la càmera fotogràfica. 

Descripció del servei:  

Sensibilitzar i fer conèixer a les famílies, entitats veïnals, Ajuntament i mitjans de comunicació 

locals el patrimoni arquitectònic que cal preservar. 



 
 

Àmbits de servei: Patrimoni cultural 

Matèries implicades: Coneixement del medi social i cultural i Educació vicual i plàstica 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 10-12 anys 

Data d'inici del projecte: Novembre 2008 

Data de finalització del projecte: Juny 2009 

Entitats que participen a l'experiència: CEIP Els Secallets, Pla Educatiu d'Entorn 

(Ajuntament del Vendrell), Associació de Veïns Sant Ramon de Coma-ruga i Grup forogràfic del 

Vendrell 

Dades de contacte: 

Adreça: Av. Parlament de Catalunya, 5-7 

Població: El Vendrell 

Comarca: Baix Penedès 

Telèfon: 977 68 05 04 

Correu electrònic: ceipsecallets@xtec.cat 

 


