L'Escola Cifuentes participa a la Marató de la pobresa
Dades generals:
Escola Cifuentes
Vallés Occidental
Ignasi Ferreres Segarra
iferre24@xtec.cat

Dades de l’experiència:
El curs 2011-2012, al llarg del 2n i 3r trimestre del curs, arran de l'organització, per part de la
Fundació la Marató de TV3, de la primera marató de la pobresa, el centre es va organitzar per
tal de poder participar-hi de forma activa, tant a nivell de recollir fons, com des de la vesant
educativa, per tal de generar un aprenentatge funcional i significatiu per a l'alumnat.
La proposta de treball que vam dissenyar, va consistir en l'organització d'una fira on poder
vendre productes fets pels alumnes del centre i destinar els diners aconseguits a la marató de
la pobresa. Per tal de fer aquests productes, cada cicle va organitzar uns tallers d'educació
artística, d'on van sortir productes que es van posar a la venda: bosses de pa, sabonets, caixes
decorades, bijuteria amb càpsules de cafè, productes de decoració amb material reciclat...
A banda, al llarg de tot aquest procés de creació i producció, es va anar treballant, de forma
transversal, el tema de la solidaritat, que va esdevenir el tema central del jocs florals que
organitza el centre per Sant Jordi.
Com a conclusió, cal dir que d'aquesta iniciativa, amb la qual es van aconseguir recaptar,
gairebé, 800 euros, va propiciar que l'alumnat visqués en primera persona, com amb la seva
acció es poden fer petits avenços cap a una societat més justa.
Podeu veure imatges del projecte en el següent enllaç
Les fases del projecte van ser:
1. Conceptualització de l'activitat (equip docent)
2. Inscripció ( equip directiu)
3. Explicació sobre el què és, què significa i en què consisteix l'activitat de la marató
(activitat amb l'alumnat a nivell de tutoria)
4. Preparació dels tallers (equips de cicle)
5. Realització dels tallers d'educació artística (alumnat)
6. Organització de la venda (equip docent i alumnat de 6è)

7. Difusió (equip directiu)
8. Organització de la fira (equip docent i alumnat de 6è)
9. Venda dels productes (equip docent i alumnat de 6è)
10. Jocs florals amb el tema de la solidaritat (alumnat)

Redacció: Ignasi Ferrere, març 2013
Aprenentatges que s'han donat:
-

La fundació de la marató Tv3. Objectius i tasca que realitza

-

La marató de la pobresa. Objectius, funcions i necessitat

-

La solidaritat i les formes de practicar-la

-

Aplicació de la creativitat i les tècniques plàstiques a la producció d?objectes per a la
seva posterior venda a la fira

-

Realització d'un poema i una narració a partir del treball de la solidaritat realitzat a les
aules.

Descripció del servei:
El servei es centra en la participació activa a la marató de la pobresa i sensibilitzar sobre la
solidaritat i el paper que fa la Fundació la Marató de Tv3 des de fa 20 anys.

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació
Matèries implicades: Educació artística, educació per a la ciutadania i coneixement del medi
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 3-5 anys, 5-8 anys, 8-10 anys, 10-12 anys
Data d'inici del projecte: gener 2012
Data de finalització del projecte: abril 2012
Entitats que participen a l'experiència: Escola Cifuentes
Dades de contacte:
Adreça: C/ Finlàndia, s/n
Població: Sabadell
Comarca: Vallès Occidental
Telèfon: 93 722 01 62
Correu electrònic: a8023955@xtec.cat
Web: http://www.escolacifuentes.com

