
 
 

L'Institut Poeta Maragall col·labora amb la Fundació Banc dels Aliments 
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Dades de l’experiència: 

L'Institut Poeta Maragall de Barcelona ha col·laborat en una campanya de recollida d'aliments 

amb la Fundació Banc dels Aliments, una fundació benèfica independent i sense ànim de lucre, 

que té com a objectiu lluitar contra el malbaratament d'aliments i la fam, recaptant productes 

d'empreses alimentàries o particulars, i fent-los arribar a les persones més necessitades del 

nostre entorn més immediat, gràcies a la feina d'un gran nombre de persones, la majoria 

voluntàries. Des del 23 d'abril a l'11 de maig de 2012, a l'institut s'ha portat a terme la fase de 

recollida d'aliments que han anat portant els alumnes. Prèviament, a les tutories s'havia anat 

treballat el tema de la crisi, el gran nombre de persones necessitades que no poden accedir a 

una alimentació bàsica, l'empatia per posar-nos en el lloc de l'altre i la manera que tenim 

d'ajudar-los. Durant el període de recollida, els alumnes de l'institut han pogut dipositar a 

consergeria i l'aula de religió aliments de llarga durada com poden ser: llegums, pasta, arròs, 

etc. A l'aula de religió s'han instal·lat unes capses per poder-los classificar, tasca que han portat 

a terme els alumnes de la unitat de suport a l'educació especial (USEE). L'últim dia de la 

campanya, els alumnes de la USEE han portat a terme el recompte dels aliments recaptats, que 

us resumim tot seguit: 

- Pasta (espaguetis, macarrons i altres): 40,73 Kg. 

- Llegum (llenties, cigrons, altres): 33 kg. 

- Arròs: 33,2 Kg. 



 
 

- Oli: 3,2 l. 

- Conserves: 12 unitats. 

- Farina: 1 Kg. 

- Sucre: 2 Kg. 

- Galetes: 2,4 Kg. 

Una vegada fet això, la Fundació Banc dels Aliments ha efectuat la recollida, traslladant els 

aliments recaptats a la seu de la Fundació (C/Motors, 122) on s'encarregaran de distribuir els 

aliments donats per entitats i particulars de Catalunya i de la Unió Europea. 

Amb aquest projecte d'aprenentatge servei hem aconseguit traslladar als alumnes una nova 

mirada sobre l'educació ja que s'educa en valors com la solidaritat i es promou la participació 

ciutadana voluntària en serveis a la comunitat. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Coneixement de l'entorn proper i de la situació actual de crisi.  

- L'entitat del Banc dels aliments i la seva tasca solidària. 

- Organització, logística i matemàtiques per organitzar la recollida d'aliments.  

- Valors com l'empatia, la solidaritat, i l'ajut als més necessitats. 

Descripció del servei:  

Col·laborar en la campanya de recollida d'aliments del Banc dels Aliments i sensibilitzar a 

l'entorn proper sobre les necessitats rels a les que atén aquesta Fundació. 

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació 

Matèries implicades: Educació en valors, matemàtiques 

Nivells educatius: Educació obligatòria, Educació especial 

Edats dels participants: 12-14 anys, 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: abril de 2012 

Data de finalització del projecte: maig de 2012 

Entitats que participen a l'experiència: Institut Poeta Maragall i Fundació Banc dels 

Aliments. 

Dades de contacte: 

Adreça: c/ Provença, 187 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 



 
 

Telèfon: 619 080 895 

Correu electrònic: bdoria@arrakis.es 

Web: http://www.institutmaragall.cat 


