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Dades de l’experiència: 

"Les Més Belles Paraules és un espectacle en el qual s'escenifiquen 53 paraules triades d'entre 

les més belles per un grup de professors i alumnes de l'IES Camí de Mar de Calafell. L'obra ha 

tingut molt èxit i s'ha representat en diferents llocs. Així que els diners que s'aconsegueixen 

amb la representació es donen a diferents projectes o ONGs amb component educatiu". 

Les Més Belles Paraules és un espectacle en el qual s'escenifiquen 53 paraules triades d'entre 

les més belles per un grup de professors i alumnes de l'IES Camí de Mar de Calafell. En l'obra, 

d'una hora de durada, hi participen més de 80 alumnes, de forma voluntària, de diferents 

nivells educatius (des de 1r d'ESO a 2n de Batxillerat). Es tracta d'un espectacle interdisciplinari 

ja que els mots es defineixen, es representen a través del teatre i la dansa, es representen 

plàsticament, es musiquen.... És a dir, l'obra és fruit de la completa interacció de diferents 

àrees com ara les de llengües, socials, música, educació visual i plàstica i educació física. El 

resultat esdevé un espectacle de llum, color, poesia, dansa, música i teatre apte per a tots els 

públics, tant els adults com els joves. 

L'any passat el projecte va ser mereixedor del Premi Baldiri Reixach i amb els 3000 Euros del 

guardó començava l'experiència de servei. Alumnat i professorat implicat en el projecte va 

decidir donar els diners del guardó a l'ONGD Educació Sense Fronteres, pel projecte de creació 

d'una escola a la República Dominicana.  



 
 
D'aquí sorgí la iniciativa de continuar sent solidaris: per què no repetir l'obra a altres indrets de 

Catalunya i cedir els diners recaptats a diferents institucions que duguin a terme projectes 

solidaris de cooperació internacional i nacional? Amb aquesta nova proposta començava el 

curs 2008-2009. 

Les Més Belles Paraules (+BP) es convertia així en quelcom més que una representació en el 

moment en què el Grup Cau, avalat per l'IES Camí de Mar, decideix posar en escena la seva 

obra a diferents indrets de Catalunya per recaptar diners amb una finalitat clarament solidària 

i de servei als més necessitats. 

Redacció: Mercè Andreu i Sonia Pérez, juny 2009 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Aprenentatges propis de la llengua: Tant en la tria de paraules, com en la seva 

definició, muntatge escènic.... els alumnes han hagut d'aprofundir en el significat de 

cadascun dels mots triats (tals com pau, solidaritat, amistat, compartir...). En aquest 

sentit han adquirit un bagatge teòric que considerem interessant.  

- Aprenentatges propis de l'Educació per la Ciutadania i les Ciències Socials: 

Paral·lelament, s'ha organitzat un cicle de conferències, pronunciades al llarg de tot 

l'any, que ha anat a càrrec de voluntaris de diferents ONG com SETEM, Comitè Óscar 

Romero, Fundació en Xarxa, Greenpeace. etc. les quals han versat sobre temes com: 

Un altre món és possible (27 de gener i 4 de febrer de 2009), El consum responsable 

(18 de Març, 16 i 30 d'abril), la Participació Ciutadana (16 i 19 de Març de 2009), la 

Globalització (25 i 28 de Maig de 2009), la Violació dels Drets Humans (26 i 27 de Maig 

de 2009), etc. 

Amb l'objectiu de sensibilitzar l'alumnat de les grans diferències existents Nord-Sud i 

omplir de contingut teòric el servei que han desenvolupat, emprant com a eina 

didàctica la conscienciació. 

- Aprenentatge de valors: El projecte aglutina infinitat de valors (cooperació, esforç, 

implicació, compromís, sacrifici, solidaritat, creativitat, altruisme). 

- Aprenentatges propis del desenvolupament personal: +BP ha comportat, també, el 

foment de l'autoestima, del treball en equip, de la creativitat i de l'esforç personal. 

Descripció del servei:  

El servei consisteix en donar els diners recaptats en les actuacions per a ONG. 

Les Més Belles Paraules s'han representat als següents escenaris: 



 
 

- Tarragona, el 12 de novembre de 2008 (dins dels actes de la Setmana de la Tardor 

Literària). 

- Sabadell, 26 de març de 2009 (a petició de l'IES Arraona). 

- Barcelona, 24 d'abril de 2009 (dins dels actes de cloenda de la Setmana d'Acció 

Mundial per l'Educació organitzada per l'ONGD ESF i altres institucions). 

- Calafell, 15 de Maig de 2009 (en motiu del lliurament dels Reconeixements Culturals 

Collita 2009 dins la Festa de la Cultura organitzada per l'Institut d'Estudis Penedesencs 

i l'Ajuntament de Calafell). 

Els diners recaptats, més de sis mil euros, s'han repartit entre els següents projectes: 

- Projecte de beques a joves de Guatemala, impulsat per l'ONG Comitè de Solidaritat 

Óscar Romero. 

- Projecte de millora de la qualitat educativa dels centres públics de les zones rurals de 

la Conca Catamayo-Chira, una de les més desafavorides del Perú. La iniciativa 

beneficiarà a més de 9000 alumnes de primària i secundària per millorar l'educació 

bàsica rural. 

- ONG Kasumai per l'obertura d'una escola de confecció en una àrea desafavorida del 

Senegal (Oussouye), per tal de fomentar l'ocupació entre els joves. 

- Fundació local Santa Teresa del Vendrell que treballa per la inserció social i laboral de 

les persones amb disminució psíquica i física de la comarca del Baix Penedès. Els quals 

aniran destinats a finançar una part del projecte Gimnàs a l'aire lliure (per a la 

promoció del manteniment físic de les persones amb discapacitat, la tonificació 

muscular i la prevenció de lesions). 

D'altra banda, i de manera paral·lela al llarg del curs, s'han organitzat les següents campanyes: 

- Campanya de recollida d'aliments adreçada a Càritas Calafell 

- Campanya de recollida de joguines per la Creu Roja de Calafell 

- Recollida d'ulleres graduades per al Salvador 

- Recollida de productes higiènics per als refugiats del Sàhara. 

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació 

Matèries implicades: Àrea de llengües, Ciències socials, Música, Educació visual i plàstica, 

Educació física, Educació per a la ciutadania i tutoria 

Nivells educatius: Educació obligatòria, Batxillerat 

Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 14-16 anys 



 
 

Data d'inici del projecte: Setembre de 2007 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Grup CAU, IES Camí de Mar, AMPA 

 

Dades de contacte: 

Adreça: C/Jaume Pallarès s/n 

Població: Calafell 

Comarca: Baix Penedès 

Telèfon: 977 695 711 

Correu electrònic: e3007257@xtec.cat 

Web: http://phobos.xtec.cat/iescamidemar 

 


