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Dades de l’experiència:
El projecte "Mirades, veure i viure el voluntariat" és un projecte de sensibilització, que es posa
en marxa el mes de setembre de 2011, basat en la metodologia d'aprenentatge servei.
L'objectiu principal és apropar el voluntariat social als joves de 4t d'ESO i Batxillerat a partir de
la realització d'un vídeo per les entitats que col·laboren. Aquest projecte es duu a terme dins el
marc de les activitats del centre educatiu en col·laboració amb entitats de voluntariat
membres de la FCVS.
Els joves aprenen tot el procés de creació audiovisual i els conceptes bàsics del voluntariat
social a través del coneixement directe d'una entitat social. Al mateix temps, realitzen un
servei per una entitat social amb l’elaboració d'un vídeo que l'entitat utilitza per donar-se a
conèixer i explicar la seva tasca a través de la web i xarxes social.
El projecte es va implementar durant l'any acadèmic 2011-2012 com a prova pilot, amb la
participació de 10 organitzacions socials i 4 escoles. L'objectiu és impulsar el projecte ampliant
la participació, amb noves organitzacions i escoles.
Els destinataris del projecte Mirades han estat joves d'entre 15 i 18 anys, alumnes d'instituts
de secundària. Han participat prop de 100 joves procedents de quatre instituts (Institut Icària,
St Peter's School, Institut Maria Aurèlia Capmany i Col·legi Sant Miquel). Tots ells han
col·laborat conjuntament amb entitats social que treballen amb persones voluntàries. En
concret han estat 10 entitats socials: Save the Children, Avismón Catalunya, SOM - Fundació

Catalana Tutelar Aspanias, Fundació Jubert Figueras, Fundació Servei Solidari, Centre d'Acollida
Assís, Fundació Comtal, Grup Àgata, AACIC, Associació Àgora.

Redacció: Esther Prats, setembre 2013
Aprenentatges que s'han donat:
-

Donar a conèixer el voluntariat social i sensibilitzar als joves entorn al seu poder
transformador.

-

Donar a conèixer les principals característiques del llenguatge audiovisual i del procés
de creació d'un vídeo.

-

Fomentar les aptituds de treball en equip.

-

Afavorir el creixement personal a partir del treball conjunt sota valors del voluntariat:
empatia, col·laboració, compromís.

-

Afavorir el contacte entre l'alumnat de centres educatius i entitats de voluntariat
social.

Descripció del servei:
-

Proporcionar vídeos de presentació i sensibilització a entitats socials que no disposen
dels recursos per desenvolupar els materials audiovisuals (econòmics o tècnics).

-

Projectar el treball de les entitats i la realitat social dels col·lectius atesos a la
ciutadania.

-

Establir col·laboracions entre els Centres Educatius i Entitats Socials a través de les
experiències compartides.

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació
Nivells educatius: Educació obligatòria, Batxillerat
Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: octubre 2012
Data de finalització del projecte: juny 2013
Entitats que participen a l'experiència: Institut Icària, St Peter's School, Institut Maria
Aurèlia Capmany i Col·legi Sant Miquel i 10 entitats socials: Save the Children, Avismón
Catalunya, SOM - Fundació Catalana Tutelar Aspanias, Fundació Jubert Figueras, Fundació
Servei Solidari, Centre d'Acollida Assís, Fundació Comtal, Grup Àgata, AACIC, Associació Àgora.
Podeu veure els vídeos a: www.voluntaris.cat/sensibilitzacio

Dades de contacte:
Adreça: C/ Grassot 3, 2a planta

Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 314 19 00
Correu electrònic: barcelona@voluntaris.cat; mirades@voluntaris.cat
Web: http://www.voluntaris.cat/sensibilitzacio

