
 
 

La teva brigada 

Dades generals: 

IES ARGENTONA 

Maresme 

Núria Cerezuela 

ncerezue@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

El projecte es basa en el treball realitzat en una optativa de teatre formada per un grup 

concret amb mancances afectives, baixa autoestima, entorns familiars desfavorables i una 

important mancança de valors. El treball consisteix en unes intervencions urbanes de servei a 

la gent gran. Els alumnes s'instal·len a un espai urbà on diferents personatges s'oferiran per 

ajudar a la gent gran en accions com: creuar al carrer, portar els cistells de la compra fins a 

casa seva, donar conversa, escoltar, oferir companyia... En definitiva, un punt d'escolta i afecte 

a la gent gran. 

Els protagonistes són 15 alumnes de 14-16 anys estudiants de l'Aula Oberta de 2n d'ESO i de 3r 

d'ESO. 

Aquesta acció és basa en una intervenció urbana on els joves van vestits iguals i donen 

diferents serveis a la gent gran en el mercat.  

En primer lloc, els nens fan a classe l'organització de l'activitat, realitzen els grups de treball i el 

destí de cada sortida.  

En segon lloc, realitzen dues sortides: 

- Visita al mercat, on els alumnes van presentar-se als comerciants i els hi van explicar el 

projecte. 

- Visita a l'Ajuntament, on els alumnes van ser rebuts per l'Alcalde, el Cap de la Policia 

Local i la Regidora de Joventut. Ells mateixos es van encarregar d'explicar a les 

autoritats en què consistia "La teva brigada". 

En tercer lloc, surten al carrer per realitzar el projecte el qual s'organitza en petits 

grups de 3 a 4 alumnes, i es realitza durant les dues hores setmanals en les que consta 

l'assignatura optativa de teatre, aquestes hores l'utilitzen per sortir al carrer i fer el 

servei a la comunitat d'ajudar a portar els cistells de la compra als avis/es fins a casa 

seva, regalen flors i poemes o donen conversa a les persones que en aquell moment 

descansen als bancs de la plaça. Amb aquest objectiu es comença a treballar el cos, 



 
 

l'expressió oral i la improvisació, en previsió del que es podrien trobar al carrer. 

I per últim punt, es fa una valoració i reflexió a classe de l'experiència viscuda. Buscant 

els punts forts i febles de l'activitat i compartir els coneixements tant de contingut com 

personals que han adquirit.  

Redacció: Núria Cerezuela i Enric Domingo octubre de 2009 

Aprenentatges que s'han donat:  

L'aprenentatge-servei es perfila com una bona alternativa per treballar amb joves d'aquestes 

característiques: 

- Realitzen l'aprenentatge fora del centre. 

- Ajuda a integrar-los a l'entorn més proper on viuen. 

- Desenvolupen determinades habilitats socials. 

- Capacitat d'improvisació. 

- Relació amb gent gran. 

Descripció del servei:  

Intervenció urbana on els joves van vestits iguals i donen diferents serveis a la gent gran en el 

mercat setmanal: ajuden a portar els cistells de la compra a casa seva, regalen flors i poemes o 

donen conversa a les persones que en aquell moment descansen als bancs de la plaça, amb 

l'objectiu de proporcionar un servei a la comunitat, en aquest cas fer companyia als més 

necessitats. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Intercanvi generacional, Acompanyament a 

l'escolarització. 

Matèries implicades: Expressió teatral, ciutadania. 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: gener 2009 

Data de finalització del projecte: juny 2009 

Entitats que participen a l'experiència: IES ARGENTONA 

Dades de contacte: 

Adreça: Peons Caminers, 25 

Població: Argentona 

Comarca: Maresme 

Telèfon: 937974610 



 
 

Correu electrònic: ncerezue@xtec.cat 

 


