
 
 

Inclosos a la nostra ciutat 

Dades generals: 

Escola Parroquial Especial Mare de Déu de Montserrat 

Barcelonès 

Ramon Fitó 

a8014012@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

"Aquest projecte sorgeix de la necessitat de donar resposta a les inquietuds i capacitats dels 

alumnes més grans de l'Escola Especial Mare de Déu de Montserrat. Ens trobàvem davant d'un 

grup d'alumnes que han fracassat a l'escola ordinària, i després de passar uns anys a l'Escola i 

haver treballat els diferents aspectes escolars, observàvem que estaven desmotivats davant 

dels aprenentatges merament curriculars, però que quan han realitzat diferents activitats de 

caràcter social s'ha observat que mostren una actitud positiva en la realització de aquestes." 

Al mateix temps que es treballa l'assoliment de l'autonomia personal i grupal, es proposa que 

descobreixin el seu potencial social, participant d'aquest Projecte, que ha estat l'eix que els 

està ajudant a integrar-se de manera plena en la societat, donant-los recursos de saber estar, 

de saber fer i de saber responsabilitzar-se, segons les seves capacitats. D'aquesta manera 

també se senten part de la societat i desenvolupen un paper útil dins l'estructura social més 

propera. 

És per tot això que s'ha realitzat el projecte d'aprenentatge servei dins de l'horari escolar, per 

treballar tots els aspectes que considerem importants i que no podem dur a terme dins l'espai 

aula. 

Per poder atendre el màxim d'alumnes, el projecte s'ha dividit en tres subprojectes. 

1. Amics del Vent: en aquest cas, els alumnes de l'escola han estat treballant i 

col·laborant amb l'escola bressol municipal "El Vent" de Nou Barris. Els alumnes han 

estat realitzant tasques de diferents àmbits: organització i logística (endreçar la sala de 

material de l'escola bressol), dinamització d'activitats a l'aula (col·laboració en la 

preparació de tallers, jocs...), treball d'hàbits dels més petits (fer suport al menjador, 

acompanyar en el moment de la migdiada, ajudar en el canvi de bolquers...), tasques 

de jardineria (condicionament del jardí i de l'hort, col·locació d'una tanca de seguretat 

a l'hort, etc.) 

Vídeo: 'Amics del Vent' 



 
 

2. El nostre gra d'arròs: els alumnes que han participat han realitzat treballs de 

emmagatzematge (muntar caixes, desmuntar palets, ordenar els aliments als 

prestatges, preparar caixes per a fer-les arribar a les diferents entitats que se'n 

beneficien) com de manteniment i neteja del magatzem (escombrar, fregar, 

recollir,...). Han comptat caixes, quilos, han après a repartir el pes i ha dividir en parts 

iguals. Al mateix temps han conegut la realitat de moltes famílies desafavorides de la 

ciutat de Barcelona. 

Vídeo: 'El nostre gra d’arròs' 

3. Cuidem l'entorn dels petits: els alumnes han estat fent el manteniment del pati de 

l'escola. El pati és un espai cedit per una entitat esportiva del barri i durant els vespres, 

nits i caps de setmana entra gent amb gossos, amb begudes, i el deixen ple 

d'excrements de gossos, vidres d'ampolles, restes de cigarretes, gots... El grup 

d'alumnes encarregats d'aquesta tasca han escombrat, retirat restes de vidres, xapes i 

altres deixalles; així com han fet tasques de jardineria.  

Vídeo: 'Cuidem l'entorn dels petits 

En general, els alumnes que han pres part del projecte han aprofitat molt bé les activitats per 

madurar, adquirir hàbits de responsabilitat i treball. Malgrat tot, cal dir que alguns nois s'han 

sentit molt motivats pel projecte però els hi està costant generalitzar aquests aprenentatges 

en la vida diària. 

Per altra banda, els projectes han servit perquè els alumnes se sentin útils i vegin que són 

capaços de fer moltes coses i aportar coses positives a la resta. S'ha pogut fer un bon treball 

d'autoestima i d'autoimatge. 

En general, es valoren positivament els projectes i estant sent una activitat complementària 

molt vàlida per al treball d'aspectes no inclosos en el currículum. 

Redacció: Ramon Fitó, juny de 2014 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Cooperació activa amb una entitat social. 

- Treball en equip, relacions interpersonals. 

- Realització d'un aprenentatge a través de la cooperació.  

- Iniciativa, organització del treball 

- Resolució de problemes 

- Responsabilitat, autonomia. 

- Habilitats socials i comunicatives. 



 
 

Descripció del servei:  

1. Amics del Vent: Cada dimecres al matí cinc alumnes de l'Escola d'Educació Especial 

Mare de Déu de Montserrat agafen el metro al Guinardó per dirigir-se a l'Escola 

Bressol El Vent. Quan arriben a l'escola, la directora, els hi dona la benvinguda i es 

reuneixen a la sala d'educadors i educadores juntament amb el seu tutor. Aquesta 

trobada és el moment per compartir les seves idees, opinions, dubtes i organitzar la 

tasca del dia. Després de cada activitat es tornen a reunir per valorar com ha anat tot i 

quines coses es poden millorar.  

2. El nostre gra d'arròs: Cada segon dilluns de mes, sis alumnes es dirigeixen a la fundació 

"Banc d'aliments" a Barcelona per realitzar tasques de emmagatzematge, organització 

i neteja. Es desplacen autònomament fins a un punt de trobada, allà es dirigeixen a la 

nau de l'entitat i, un cop allà, el voluntari referent els hi explica quina tasca han de 

realitzar, valoren la millor manera de dur-la a terme i s'organitzen en grups de tres o 

parelles per dur-la a terme. Un cop finalitzada la tasca, han de recollir les deixalles 

generades (cartrons, plàstics) i portar-les al contenidor corresponent per tal de 

reciclar-les. 

3. Cuidem l'entorn dels petits: els dilluns, un grup de 6 alumnes, es dirigeixen al pati de 

l'escola per veure en quines condicions està. Es valoren els diferents tasques a realitzar 

(escombrar grades, netejar excrements, retirar vidres, fes tasques de jardineria) i 

s'organitzen en petits grups o individualment per dur-les a terme. Un cop acabada la 

feina es recull la brossa i es porta al contenidor corresponent. Per acabar, s'endreça el 

material. Els alumnes han après la importància de respectar els espais que s'utilitzen i 

les conseqüències dels actes pocs cívics. Han valorat la necessitat de mantenir els 

espais de la ciutat en bones condicions. 

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització, Projectes de solidaritat i cooperació 

Nivells educatius: Educació especial 

Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: Octubre 2013 

Data de finalització del projecte: Juny 2014 

Entitats que participen a l'experiència: Escola Parroquial Especial Mare de Déu de 

Montserrat; Escola Bressol Municipal "El Vent" de Nou Barris, Barcelona; Fundació "Banc 

d'Aliments" de Barcelona. 



 
 

 

Dades de contacte: 

Adreça: c/Varsòvia, 162 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 934557625 

Correu electrònic: a8014012@xtec.cat 

Web: http://www.xtec.cat/centres/a8014012/varsovia/ 

 


