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Dades de l’experiència: 

"El Pica-soques és un projecte que treballa l'aprenentatge a partir de la relació entre l'alumnat 

d'un IES i un CEE. El grup de treball de l'IES desenvolupa una tasca de suport organitzatiu i 

educatiu amb el professorat del CEE, el tutor del grup i el TIS. Aquest intercanvi té com a 

objectiu provocar en els nostres adolescents una visió inquieta i curiosa cap a l'àmbit del 

voluntariat i les activitats de caire social." 

Durant el projecte, els alumnes del IES combinen sessions en solitari amb sessions conjuntes 

amb l'alumnat del CEE. Alhora, realitzaran activitats de caire teòric, orientades a la reflexió, 

amb altres més enfocades a la relació amb els nois i noies del CEE, més pràctiques. 

Les activitats de reflexió volen despertar l'interès dels joves per els reptes i problemàtiques 

dels col·lectius de persones de la seva edat en risc d'exclusió social. Per fer-ho, aquestes 

inclouen visionat de pel·lícules, xerrades, debats i treballs en grup. En les sessions pràctiques 

conjuntes, els alumnes del IES es familiaritzen amb el CEE i el seu entorn, i estableixen relació 

directa amb els seus alumnes. Junts, realitzen activitats d'educació física, periodisme, tallers 

manuals, comparteixen hora d'esbarjo, etc. 

Tot plegat, finalitza amb una festa de final de projecte, on els participants dels dos centres 

gaudeixen d'una activitat més relaxada, amb música i pica-pica inclòs. 

Podeu revisar la revista en línia del projecte aquí: 

http://larevistadelpicasso.blogspot.com.es/2010/06/projecte-pica-soques.html.  



 
 

Redacció: Jaume Obiol, juny de 2010 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Aprendre a tractar amb cura i respecte els/les nostres companys/es. 

- Valorar la tasca social desenvolupada. 

- Plantejar propostes de treball en coordinació amb el professorat responsable. 

- Resoldre problemes plantejats per la dificultat d'aprenentatge dels companys del CEE. 

- Reconèixer les característiques especials del grup del CEE i de la seva problemàtica. 

- Mostrar confiança en la pròpia capacitat per resoldre problemes, afrontar-ne la 

resolució amb actitud positiva i assolir un nivell d'autoestima que els permeti gaudir de 

la tasca realitzada. 

- Comprendre la importància del recurs que hi aporten. 

- Utilitzar diferents eines (paraula, joc, TIC, etc.) en el projecte d'aprenentatge-

ensenyament. 

- Identificar les dificultats, compartir-les i extreure'n solucions conjuntes. 

- Respectar les indicacions del treball dels professionals que hi treballen. 

- Treballar el currículum de 4t. des de les àrees de socials, català, castellà i visual i 

plàstica. 

Objectiu del servei proposat 

- Fer una tasca de suport a un col·lectiu amb dificultats de mobilitat i ajudar de forma 

efectiva en les tasques organitzatives i educatives que ens siguin assignades pel 

professorat del CEE. 

- Aprendre a tractar de forma adequada l'alumnat del CEE. 

- Fer una tasca social dirigida a un centre del nostre entorn educatiu. 

- Participar d'un projecte enriquidor culturalment i social. 

- Establir lligams de relació educativa futura, 

- Compartir espais de treball. 

- Intercanviar experiències. 

- Sortides tutorials conjuntes 

Descripció del servei:  

El grup de treball de l'IES desenvolupa una tasca de suport organitzatiu i educatiu amb el 

professorat del CEE, el tutor del grup i el TIS. 



 
 

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones, Acompanyament a l'escolarització, 

Projectes de solidaritat i cooperació 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 16-18 anys 

Data d'inici del projecte: 19-04-10 

Data de finalització del projecte: 14-06-10 

Entitats que participen a l'experiència: IES PABLO R. PICASSO- CEE SANT JOAN DE LA CREU 

Dades de contacte: 

Adreça: IES PABLO R. PICASSO 

Població: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 933500308 

Correu electrònic: IESPICASSO@XTEC.CAT 

Web: http://larevistadelpicasso.blogspot.com/search/label/PROJECTES.%20PICA-SOQUES 

 


