La campanya del Banc d'Aliments a l'Escola Mare de Déu de la Mercè
Dades generals:
FEDAC- Sant Andreu - Mare de Déu de la Mercè
Barcelonès
Jaume Fabró
escola@dominiques-santandreu.net

Dades de l’experiència:
"El projecte de la campanya del Banc d'Aliments és una activitat de sensibilització i recollida
d'aliments per la parròquia de Sant Pacià del barri de Sant Andreu. Els alumnes de 5è de
primària articulen la campanya dins de l'escola i els alumnes de sisè fan una sensibilització pel
barri. Tots els alumnes de cicle superior porten els aliments recollits a la parròquia".
Aquest projecte s'inicià el mes de setembre amb la lectura del clàssic català "El Zoo d'en Pitus"
per part dels alumnes de 5è de primària. Arrel de la reflexió del llibre es va fer la proposta als
nois i noies de gestionar la campanya de recollida d'aliments pel Banc d'Aliments de la
parròquia de Sant Pacià. Arrel de l'inici del projectes van anar apareixent preguntes que va
caldre donar resposta, així com dissenyar diferents tasques per poder articular la campanya.
Al mes d'octubre vam contactar amb el Banc d'Aliments de Sant Pacià per concertar la visita
d'algun dels seus membres a l'escola. La xerrada, que es va fer al novembre, va tenir finalitat
que els alumnes entenguessin el funcionament i la importància que té aquesta institució, i
alhora es van aclarir els dubtes que els nens i nenes tenien sobre aquesta organització.
Durant la 3a i 4a setmana de novembre, i a partir del model de carta que ja s'havia treballat a
l'àrea de llengua catalana, va caldre redactar-ne una que servís com a motivació de la
campanya de sensibilització i a més, per lliurar-la a les famílies de l'escola.
En grups de treball es va dissenyar i crear un cartell publicitari per promocionar la campanya.
Els nois i noies havien de tenir present que hi havia diferents destinataris: alumnes d'Educació
infantil, Cicle inicial de primària (per aquests destinataris ha d'haver més imatges), Cicle Mitjà i
Superior de Primària i els d'ESO. Un cop realitzats els cartells, va ser necessari que cada equip
de treball es fes responsable de preparar el guió del que hauria de ser la promoció que facin
per les aules de l'escola per donar a conèixer la campanya de recollida en benefici del Banc
d'Aliments. Es van redactar els guions, es van practicar i amb l'ajuda de crítiques constructives
es van millorar les presentacions.

Al desembre, durant la primera setmana es van penjar els cartells i es van repartir les cartes a
les famílies. Durant la setmana d'Advent es va desplegar la campanya solidària: els grups
d'alumnes van passar per les classes a explicar la campanya. En torns de matí i tarda els
alumnes de cinquè van anar fent el control d'aliments portats. Finalment el divendres de la
setmana d'Advent entre els alumnes de cinquè i sisè van traslladar els aliments fins a la
parròquia de Sant Pacià.
Durant el desenvolupament del projecte es van anat fent activitats de reflexió i avaluant les
tasques realitzades i els aprenentatges adquirits.
A l'avaluació final del projecte sempre han aparegut aspectes de satisfacció personal en que
els alumnes han pogut expressar com s'han sentit durant tot el temps que han estat treballant
tot aprenent un munt de coses fent una feina en benefici dels altres.
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Aprenentatges que s'han donat:
Conèixer què és el Banc d'Aliments
-

On van a parar els aliments que portin i per a qui serà.

-

Analitzar la implicació al Banc d'Aliments com una forma d'implicació del cristià amb la
seva comunitat.

Continguts curriculars:
-

El cartell publicitari com a mitjà de comunicació.

-

Expressió oral a una campanya solidària a l'escola.

-

El Banc d'Aliments de Sant Pacià.

-

Organització d'una campanya solidària.

-

Reflexionar vers el paper del cristià implicat amb la comunitat.

Competències:
-

Competència comunicativa lingüística i audiovisual: Interpretació i comprensió de la
realitat propera. Composició de diferents missatges escrits (carta i cartell).

-

Competència tractament de la informació i competència digital: Comunicació dels
coneixements adquirits emprant recursos expressius en un suport de comunicació
digital (bloc de l'aula).

-

Competència d'aprendre a aprendre: Capacitat de cooperació i autoavaluació.
Responsabilitat i compromís personal.

-

Competència d'autonomia i iniciativa personal: Pràctica de diferents formes de treball
(individual, cooperatiu i col·laboratiu)

-

Competència en el coneixement i a interacció amb el món físic: Destreses associades a
la planificació i mateix de solucions tècniques seguint criteris d'economia, eficàcia i
sostenibilitat.

Descripció del servei:
El servei es centra en gestionar una campanya de recollida d'aliments a l'escola en que els
destinataris seran els usuaris dels Banc d'Aliments de la parròquia de Sant Pacià del barri de
Sant Andreu.

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació
Matèries implicades: Llengua catalana, Educació visual i plàstica, Religió, Medi social
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 10-12 anys

Data d'inici del projecte: Setembre 2009
Data de finalització del projecte: Desembre 2009
Entitats que participen a l'experiència: Banc d'Aliments de Sant Pacià, Escola Mare de Déu
de la Mercè.

Dades de contacte:
Adreça: C/ Ramon Batlle, 41
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 346 80 01
Correu electrònic: escola@dominiques-santandreu.net
Web: http://www.dominiques-santandreu.net

