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Dades de l’experiència:
"Alguns instituts de la ciutat d'Hospitalet han dut a terme el Projecte Cicerone. L'objectiu
general del projecte és crear una xarxa social de joves que facin suport i acompanyament als
adolescents i joves de nova arribada. És a dir, un grup d'alumnes, voluntàriament, participen
com a joves guia, és a dir, com a Cicerones, orientant, informant i ajudant a conèixer tant
l'institut com el barri i la ciutat de L'Hospitalet a aquell alumnat nou que acaba d'arribar".
Aquest és un projecte municipal de l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament L'Hospitalet
gestionat per Suara Cooperativa (Atenció a les persones) i que forma part de les actuacions del
Pla Integral de La Florida -Pubilla Cases amb finançament de la Llei de Barris. El projecte està
emmarcat i amb coordinació també, dins els Plans Educatius d'Entorn.
El Projecte Cicerone es va desenvolupar als barris Collblanc-Torrassa durant els cursos 20062008. Posteriorment, es va exportar la idea als barris de La Florida -Pubilla Cases durant el
període 2008-2010.
Els objectius específics del projecte són:
-

Acollir i fer acompanyament dels joves nouvinguts en la primera fase d'integració dins
l' institut

-

Aconseguir una borsa de joves voluntaris dels instituts que destinin part del seu temps
a acollir els joves que acaben d'arribar procedents d'altres barris, municipis o d'altres
països

-

Crear una estructura estudiantil d'acollida dins del centre educatiu

-

Treballar l'educació intercultural

S'ha realitzat una formació en horari escolar en que els joves s'han preparat per acompanyant
l'alumnat nouvingut per l'institut i pel barri, facilitant la informació que necessiti, convidant-lo
a participar plegats en diverses activitats. A més, els alumnes Cicerone s'han presentat a l'aula
d'acollida per tal de crear parelles entre joves guia i alumnes nouvinguts.

A nivell comunitari s'ha establert contacte i s'ha col·laborat amb diferents entitats i serveis
amb l'objectiu de poder continuar amb les activitats i projectes que duem a terme en
l'actualitat com mantenir els grups de voluntaris cicerone, l'acompanyament a alumnes
nouvinguts i el treball en xarxa que fins el moment valorem de manera molt positiva.

Redacció: Bibiana Marín, setembre 2010
Aprenentatges que s'han donat:
L'alumnat Cicerone, afavoreix la capacitat d'actuar com a agent integrador -mediació
intercultural-, practicar l'ús del català, conèixer altres realitats socials, històriques,
geogràfiques i lingüístiques (el fet migratori) i poder establir contactes personals i afectius
entre l'alumnat del propi centre per aconseguir una millora en la cohesió social.

Descripció del servei:
Oferir als joves nouvinguts la possibilitat d'establir parelles lingüístiques entre joves "guia" i
alumnat nouvingut de manera que els joves guia es converteixen en referència dels joves
nouvinguts.

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització
Matèries implicades: Tutoria, català, medi social.
Nivells educatius: Educació obligatòria, Batxillerat
Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Octubre 2009
Data de finalització del projecte: Juny 2010
Entitats que participen a l'experiència: Centre municipal serveis socials, Suara, sccl.,
Ajuntament L'Hospitalet del Llobregat, Equip LIC l'Hospitalet, Institu Eduard Fontserè, Institut
Pedraforca.

Dades de contacte:
Població: L'Hospitalet de Llobregat
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 653 591 804
Correu electrònic: marin.bibiana@gmail.com

