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Dades de l’experiència:
"Un grup de joves de batxillerat de l'IES Eduard Fontserè, estem vivint una experiència molt
enriquidora: una formació específica d'iniciació al voluntariat i un període de participació i
compromís a L'Esplai a la Florida donant suport als monitors/es en les seves tasques".
Us presentem la nostra experiència "Joves pel barri. Un projecte d'aprenentatge servei a La
Florida"... un projecte conjunt de L'Esplai a la Florida i l'IES Eduard Fontserè de L'Hospitalet de
Llobregat.
Aquesta presentació del projecte, és com el mateix projecte... un trosset de tots/es... un retall
d'opinions, moments, desitjos i el que és més important, els primers resultats d'una tasca
conjunta de joves, professors/es, monitors/es, etc. i molta gent que ens ha donat l'empenta
per presentar-ho avui a tots vosaltres. Agraïm des de ja el vostre interès en continuar
endavant... benvinguts al nostre projecte!!!
"Joves pel barri..." és el nom del nostre projecte i també un desig i una esperança.
El barri de la Florida està ple de persones que treballen, estudien, caminen, somriuen, canten,
parlen... i també moltes necessitats... Creiem que la millor resposta a les necessitats del nostre
barri les podem donar nosaltres, els joves. Com a joves ens sentim desafiats vers aquesta
realitat, no volem ser el futur, com diuen molts... volem ser el present ... un present que lluita
per un món millor, més just, més igualitari i més solidari!
Què estem fent?

15 joves de batxillerat de l'IES Eduard Fontserè, estem vivint una doble experiència
estretament vinculada i articulada: una formació específica d'iniciació al voluntariat i un
període de participació i compromís a L'Esplai a la Florida donant suport als monitors/es en les
seves tasques.
Aquesta iniciativa va sorgir amb la voluntat de ser un projecte educatiu amb una clara utilitat
social. La proposta va ser que a través de la formació i l'experiència directa, nosaltres, joves del
barri, poguéssim tenir eines que ens facilitessin la participació i la possibilitat d'incidir en el
nostre entorn per contribuir a millorar-ho.
Així doncs, l'objectiu de servei del nostre projecte és proporcionar un suport real i útil als
monitors en les activitats diàries a la secció infantil de l'esplai. A continuació, apuntem quins
són els objectius d'aprenentatge que hem marcat:
-

Sensibilitzar-se envers temàtiques socials i la importància i necessitat del treball
voluntari en nostre societat i entorn més proper.

-

Reflexionar i intercanviar experiències sobre la tasca voluntària i els aprenentatges que
es dedueixen d'aquestes.

-

Comprometre's i participar activament durant tot el procés.

-

Millorar les habilitats i capacitats individuals posant-les al servei dels altres.

En aquest marc, les activitats centrals del projecte han estat el Curs d'Iniciació al Voluntariat i
el servei com a ajudants de monitor a l'esplai.
El Curs d'Iniciació al Voluntariat: ja hem fet un curs on hem reflexionat i profunditzat entorn el
moviment associatiu i el món del voluntariat; el perfil de la persona voluntària: actituds, valors,
drets i deures; introducció al temps lliure infantil i al món de l'esplai i com fer d'ajudants de
monitor? Què pot aportar cadascú?, entre d'altres temes. Va representar una experiència molt
positiva i enriquidora!!!
El servei com a ajudants de monitors/es a l'esplai: tots els joves hem establert una o més
tardes a la setmana per ajudar als monitors/es en el desenvolupament de les seves tasques
diàries: participar en la preparació de la sala i materials de l'activitat/taller; participar en les
estones de trobada (benvinguda as infants, berenar, etc.); participar en el taller (reforç de la
tasca del monitor: activitat, serveis, valoració, sortida dels infants, etc.); participar en la
recollida i ordre de la sala i participar de la valoració de l'activitat amb el/la monitor/a.
Només a manera de resum compartim amb vosaltres algunes valoracions:
"La meva opinió sobre aquesta experiència és que està esdevenint molt gratificant, ja que
mentre jo ajudo als monitors i ensenyo als nens també aprenc molt d'ells... És una activitat

molt bonica per l'apropament al món dels petits...estic aprenent com es comporten els nens
de diferents edats i com tractar-los." (Sheila, jove voluntària)
"A nivell de centre, creiem que aquest tipus d'activitats són molt enriquidores per l'alumnat, ja
que per una part els hi dóna el coneixement d'un món nou i una responsabilitat que finalment
ajuda a créixer als nostres alumnes com a persones i ciutadans." (Equip directiu de l'IES
Fontserè)
"El projecte d'iniciació al voluntariat amb joves és una iniciativa innovadora i molt enriquidora
per l'entitat. En ell, els joves que hi participen es formen per ser monitors/es i s'impliquen en
les activitats que es fan a diari a l'esplai. No només ells aprenen de nosaltres sinó que nosaltres
aprenem amb ells/es. La seva presència ens ajuda a recordar per què hem escollit aquesta
professió tant enriquidora, on els infants són el principal punt d'actuació." (Núria, monitora del
grup de petits)
El projecte es troba en un moment de "màxim esplendor", ja som part de "la casa", estem
gaudint del que fem...ens divertim i aprenem molt... ens adonem d'això sobre tot quan
expliquem a la resta el que ens passa cada dia... els infants són una capsa de sorpreses!!!
Esperem que "Joves pel barri" continuï sent una realitat al nostre barri... que cada dia hagin
més joves implicats que formen part d'entitats del seu entorn, joves que encomanen a la resta
amb el seu entusiasme... joves que facin que projectes com aquest esdevinguin indispensables
en nostre present i el nostre futur.

Redacció: Joves voluntaris amb la col·laboració de la Maria Bruno, febrer 2008
Aprenentatges que s'han donat:
-

Sensibilització envers temàtiques socials i la importància i necessitat del treball
voluntari en nostre societat i entorn més proper

-

Reflexió i intercanvi d'experiències sobre la tasca voluntària i els aprenentatges que es
dedueixen d'aquestes.

-

Habilitats i capacitats individuals que podem posar al servei dels altres.

Descripció del servei:
Proporcionar un suport real i útil als monitors en les activitats diàries a la secció infantil de
l'esplai.

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones
Nivells educatius: Educació obligatòria, Educació en el lleure
Edats dels participants: 16-18 anys

Data d'inici del projecte: Setembre 2007
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: L'Esplai a la Florida i l'IES Eduard Fontserè de
L'Hospitalet de Llobregat
Veure vídeo en You Tube

Dades de contacte:
Adreça: Pedraforca, 29
Població: L'Hospitalet de Llobregat
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 551 49 73
Correu electrònic: mnbruno@espai.org

