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Dades de l’experiència:
El projecte Els racons de La Florida està liderat per la professora de Ciències Socials, Geografia i
Història del Col·legi Sant Gervasi de l'Hospitalet de Llobregat. El punt de partida del projecte és
la necessitat social que hem detectat: sensibilitzar els diferents sectors de la població de la
importància de preservar i de conservar el patrimoni geogràfic, històric i artístic del nostre
barri, La Florida, de l'Hospitalet de Llobregat. L'acció de servei a la comunitat consisteix a
elaborar un bloc on-line i una exposició itinerant amb informació i imatges on hi apareguin els
espais i monuments més rellevants del barri.
Per aconseguir-ho volem motivar l'alumnat fent una activitat innovadora i divertida on estaran
en contacte amb aquest patrimoni a través de les conegudes figuretes Playmobil de joguina. Al
llarg del procés comptarem amb la col·laboració de diverses entitats i col·lectius de la zona per
tal d'implicar tots els membres de la comunitat i fomentar-ne la participació activa. Per
començar, el grup classe de 1r d'ESO hem apadrinat un Playmobil que ens ha acompanyat en
tot moment, és un símbol de compromís amb el projecte.
Després, per consens hem fet un inventari del patrimoni a treballar i hem elaborat un calendari
de visites que ens hem distribuït equitativament -cada estudiant que ha volgut participar en el
projecte ha fet una visita per parelles, d'acord amb els seus gustos, desplaçaments i activitats
habituals. En aquesta visita ha recollit el màxim d'informació possible, implicant-hi els
membres de la comunitat quan ha estat possible, i hem fet vàries fotografies creatives.
Posteriorment ha omplert una fitxa per escrit amb la informació obtinguda i l'hem entregat al
professorat per revisar-la conjuntament. Quan tot l'alumnat ha presentat el contingut gràfic i
documental hem utilitzat aquest material per elaborar el bloc i l'exposició itinerant, posant en
marxa així la fase de sensibilització i de difusió. Per acabar hem fet una avaluació final,
complementària a la continuada del dia a dia, on hem recollit els punts forts i les propostes de
millora de totes les persones que han estat vinculades al projecte, per tal de tenir-ho en
compte en una possible futura edició. Vegeu el bloc

Aquest projecte està inspirat en una proposta del professor Txema Gil, que alhora es va basar
en una idea original de Javier Lirón.

Redacció: Glòria Trull, juny 2013
Aprenentatges que s'han donat:
L'enfocament pedagògic del projecte pretén un aprenentatge significatiu sobre educació en
valors (hàbits, vivències i experiències), ciutadania (participació activa amb intencionalitat i
millora en la qualitat de vida) i d'àmbit acadèmic (recerca, acció, reflexió i responsabilitat
vinculats directament al Currículum de les assignatures de ciències socials, geografia i història,
informàtica i català, i inclosos en el Projecte Educatiu de Centre).

Descripció del servei:
L'acció de servei a la comunitat consisteix a elaborar un bloc i una exposició itinerant amb
informació i imatges on hi apareguin els espais i monuments més rellevants del barri. Per
aconseguir-ho volem motivar l'alumnat fent una activitat innovadora i divertida on estaran en
contacte amb aquest patrimoni a través de les conegudes figuretes Playmobil de joguina. Al
llarg del procés comptarem amb la col·laboració de diverses entitats i col·lectius de la zona per
tal d'implicar tots els membres de la comunitat i fomentar-ne la participació activa.

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Patrimoni cultural
Matèries implicades: Ciències Socials, Geografia i Història, Informàtica i Català
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 12-14 anys
Data de finalització del projecte: En curs
Més informació sobre aquesta experiència a l'arxiu/s: S1 Els racons de La Florida Audiovisual.pdf
Vegeu el bloc

Dades de contacte:
Adreça: C/ Bòbiles, 37
Població: L'Hospitalet de Llobregat
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 449 17 77
Web: http://www.sgervasi.com

