Projecte bicicleta a l'ESO
Dades generals:
Escola Pia
Vallès Oriental
Xavier Serra

Dades de l’experiència:
"A l'Escola Pia de Granollers un grup d'alumnes de 3r d'ESO protagonitzen activament un
projecte educatiu amb finalitats formatives i d'utilitat social que posa en joc al mateix temps
les seves capacitats i els recursos del proïsme. Es vol col·laborar en la transformació de la
realitat de desigualtat d'una comunitat de Nicaragua per mitjà de l'enviament de dues
bicicletes reciclades al taller de Tecnologia".
El projecte parteix de la voluntat de l'escola per oferir als alumnes un espai per a la reflexió i el
compromís cívic i solidari i pensem que el projecte d'APS pot oferir-nos unes condicions
adequades. A més, es coneix a Nicaragua una comunitat amb greus mancances materials a la
qual aniria bé aprofitar algunes de les bicicletes que aquí ja no volem. Per la nostra part,
pensem que a Granollers segur que es poden trobar bicicletes velles a les quals no es dóna cap
ús i els comerciants de la ciutat potser ens poden ajudar amb els recanvis.
Vam estructurar el projecte en les següents fases:
1. Planificació: definir objectius, planificar i realitzar els primers contactes per concretar
recursos i destinataris. Es contactarà amb el responsable del projecte de cooperació
amb la Comunidad de Betania de Nicaragua (Parròquia Sant Joan Evangelista de
Bellvitge) qui duran les bicicletes en el seu viatge d'estiu.
2. Motivació: engrescar els alumnes i fer-los en partícips.
3. Cerca de suports: buscar els recursos necessaris, tant interns (competències i xarxa de
relacions dels alumnes i professors), com externs (botiguers, mecànics de bicicletes,
entitats socials, institucions públiques, etc.).
4. Conèixer els destinataris: triar els beneficiaris i conèixer-ne tot allò que ens pugui
apropar emocionalment.
5. Recollida de material: trobar i inventariar les bicicletes aptes per seu reutilitzades.
6. Treball al taller: posar a punt les bicicletes i elaborar el llibre del projecte amb
dedicatòries i explicacions sobre el desenvolupament del projecte.
7. Lliurament: organitzar l'enviament de les bicicletes i del llibre.

8. Comunicació: agrair les col·laboracions. Difondre el projecte per sensibilitzar els altres
en el desenvolupament just i sostenible.
9. Avaluació del curs per fer conscients els participants del grau d'acompliment dels
acords del grup, que els ajudi a reflexionar individualment i permeti millorar l'activitat
de cara a futures edicions.
Finalment, el mes de juliol surten les dues bicicletes de l'aeroport de Barcelona, i després d'un
llarg viatge, arriben a Nicaragua en perfecte condicions i hi són molt ben rebudes. D'això se'n
té constància per les fotos i els comentaris dels voluntaris que les han portat a Betania.
comenten que les bicicletes ja roden per les pistes dels voltants de Betania portant fins a tres
persones alhora. En les explicacions posen especial èmfasi en l'atenció que la gent de Betania
va posar davant dels comentaris i fotos del llibre del projecte. És compartit i omple d'alegria els
que hi han participat.

Aprenentatges que s'han donat:
-

Aprenentatges propis de l'àrea de tecnologia com: fer ús correcte d'eines específiques
i d'estris de taller, entendre conceptes com engranatges d'una bicicleta i el seu
funcionament

-

Aprenentatges transversals com: desenvolupar capacitats organitzatives i de gestió;
habilitats comunicatives; etc.

-

Aprenentatges propis de l'educació ciutadana com; conèixer la realitat social i cultural
de les persones que rebran les bicicletes; descobrir en la participació ciutadana i en el
compromís responsable una font d'enriquiment personal i una via per transformar i
millorar la societat; desenvolupar competències morals com la solidaritat i la
responsabilitat civil.

Descripció del servei:
Enviament de bicicletes a la Comunidad de Betania de Nicaragua.

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació
Matèries implicades: Tecnologia
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 14-16 anys
Entitats que participen a l'experiència: Parròquia Sant Joan Evangelista de Bellvitge, Botiga
Tandem Cicles de Granollers, Serveis Ambientals del Vallès Oriental
[Veure l'experiència relatada]

Dades de contacte:
Adreça: Guayaquil, 54
Població: Granollers
Comarca: Vallès Oriental
Telèfon: 93 879 43 14
Correu electrònic: granollers@escolapia.net
Web: http://granollers.escolapia.cat/Internet/CAT/Principal/principal.htm

