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Dades de l’experiència: 

La nostra proposta planteja un treball educatiu amb nens i nenes del barri a partir de diferents 

línies de treball: la memòria històrica, el coneixement de la historia familiar i personal i 

l'intercanvi generacional. 

Entenem que en un barri com el nostre sense grans connexions amb el passat remot comú, 

format a partir de la immigració, de construcció quasi instantània, amb un gran part de 

persones amb una historia silenciada (els gitanos), amb grans estigmes i prejudicis socials, és 

necessari un treball de recuperació de la imatge comuna i de la pertinença al barri i la 

comunitat. I aquest treball s'ha de realitzar a través de la pròpia memòria i vivència dels seus 

membres. 

Aquesta experiència es planteja treballar-ho amb nens i nenes (de 8 a 16 anys) i generar 

alguna mena de producte (texts, articles, exposició fotogràfica, documents audiovisiuals, 

sonors,) que es pugui publicar via www.desdelamina.net 

Aquest és un treball per a la dinamització de la memòria històrica del barri a partir de la seva 

pròpia història familiar. Entenem que aquest treball de descoberta de la seva pròpia història 

posant-lo en contacte amb la història del barri, la seva comunitat i entorns més propers, 

facilitarà una construcció d'una identitat pròpia i comunal més "potent" que ajudara a la 

millora i treball amb i en ella mateixa. 

També volem generar dinàmiques de comunicació amb el seus nuclis familiars propers (pares i 

mares, avis i avies) cercant informació i sent testimonis de les histories i realitats familiars com 

a constructores de la historia i la realitat comuna. 

Aquesta experiència s'ha realitzat en col·laboració amb l'assignatura de Comunicació i 

Documentació de Treball Social de la Universitat de Barcelona. 

Redacció: David Picó, juny 2013 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Disseny d'activitats en equips de treball. 



 
 

- Dinamització d'activitats amb nens i nenes. 

- Treball entorn a la memòria històrica i la seva relació amb la realitat actual (personal, 

familiar i comunitària). 

- Relació dels continguts teòrics amb la practica educativa i comunitària. 

- Documentació de tota l'experiència. 

Descripció del servei:  

- Creació, disseny i dinamització de quatre sessions de treball al barri amb 12 nens per 

treballar els conceptes de memòria històrica, memòria familiar i el diàleg 

intergeneracional. 

- Creació, disseny i producció de uns dossiers amb material divers (fotos, qüestionaris, 

esquemes, etc.). 

- Creació, disseny i producció de material audiovisual (vídeos, presentacions 

multimèdia, etc.). 

- Publicació i documentació de tota la experiència via web. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Patrimoni cultural, Intercanvi generacional, 

Acompanyament a l'escolarització. 

Nivells educatius: Universitat, Educació en el lleure, Projecte comunitari 

Edats dels participants: 8-10 anys, 10-12 anys, 12-14 anys, 16-18 anys, 14-16 anys 

Dades de contacte: 

Adreça: c/Mar s/n 

Població: Sant Adrià de Besés 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 381 15 78 

Correu electrònic: pes.stadria@salesians.cat 

Web: http://www.grupounion.cat 

 

 


