Racons del Vendrell
Dades generals:
El Vendrell Educació i Lleure
Baix Penedès
Montserrat Roig Torrents
laballaruga@esplai.org

Dades de l’experiència:
"Sota el títol "Racons del Vendrell", el projecte d'aprenentatge servei d'educació en
comunicació vol ser una experiència de referència pel que fa al treball conjunt entre una
entitat sense ànim de lucre, El Vendrell Educació i Lleure, i la Televisió El Vendrell. L'objectiu és
donar a conèixer a tota la població del municipi, tenint especial cura en els nouvinguts -tant
siguin de la resta del país com els que provenen d'altres països i cultures-, els indrets més
importants de la vila, d'una manera diferent. El projecte pretén afavorir el sentiment de
pertinença al país i al municipi on viuen des del punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i
històric".
A partir de la col·laboració entre dues entitats del municipi, és pretén fer un projecte que
combini l'aprenentatge i el servei, fent un projecte educatiu d'utilitat social.
L'objectiu de l'experiència és elaborar un llibre personalitzat per a cada participant de diferents
indrets del municipi que visitarem i coneixerem i un DVD documental que es lliurarà al final de
l’experiència.
El llibre s'elabora a partir de l'abecedari, i per fer-ho s'han buscat diferents indrets, grups de
cultura popular, grups de música, gastronomia... del municipi tot seguint l'abecedari... (alguns
exemples són l'Àngel Tobíes, Ajuntament, Biblioteca, Centre Cívic, Coca Enramada, Deixalleria,
Diables, Escola, Festa Major, Gegants, Hospital, Institut, Jardins, Lax'n Busto, Mercat Municipal,
Plaça Nova, Oli, oliveres, Pont del Pardo....).

Els grups treballen el contingut del projecte fora de l'horari lectiu a raó de 4,5 hores a la
setmana durant 6 mesos aproximadament. Cada grup té uns 10-12 nens i nenes de 6è de
primària amb un educador responsable del projecte. Els dies que es fan les sortides, també ve
el tècnic de Televisió El Vendrell per gravar els diferents indrets. Els dies de sortida, les famílies
vénen a buscar els nens i nenes al lloc de la sortida, això també afavoreix que moltes famílies
que no havien visitat mai el lloc (campanar, local dels castells, biblioteca...) ho puguin
conèixer.
Posteriorment s'elaborarà un DVD documental on els nens i nenes dels tallers seran els
protagonistes i explicaran tot el treball d'aprenentatge servei que han fet al llarg d'aquests sis
mesos.
En el llibre personalitzat de 60 pàgines més o menys també s'hi inclouen 30 fotografies de
10x15 centímetres que els alumnes van descobrint a mida que van treballant els diferents
indrets, gastronomia, grups de cultura popular.... i que al final regalaran a les seves famílies.

Redacció: Montserrat Roig i Torrents, febrer de 2008
Aprenentatges que s'han donat:
-

Coneixement de diferents indrets del municipi a partir d'unes activitats lúdiques de
lleure que s'han dissenyat específicament per a l'experiència i que són
complementàries a l'educació formal. Llibre personalitzat de coneixement de l'entorn
a partir de l'abecedari.

-

Aprenentatge i ús habitual de la llengua catalana com a vehicle de comunicació social,
ja que els participants en l'experiència fan de periodistes per al documental que s'està
elaborant conjuntament amb Televisió El Vendrell.

Descripció del servei:
El servei resideix pròpiament en el resultat de l'experiència, el DVD documental que es farà de
tots els indrets més significatius del municipi per part dels alumnes participants. Se'n lliurarà
un exemplar a cada participant, a la Biblioteca Municipal, Centres Cívics, Centres de Recursos
pedagògics, escoles, instituts... també hi ha la possibilitat que se'n doni un exemplar a cada
persona o família nouvinguda que s'empadroni al municipi a partir del setembre del 2008.

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Patrimoni cultural
Matèries implicades: Llengua catalana, Coneixement del Medi Social i Cultural, Educació
Visual i Plàstica i Educació per a la Ciutadania

Nivells educatius: Educació obligatòria, Educació en el lleure

Edats dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys
Data d'inici del projecte: Febrer del 2008
Data de finalització del projecte: Maig del 2008
Entitats que participen a l'experiència: El Vendrell Educació i Lleure, CEIP Pau Casals, CEIP
Teresina Martorell, CEIP Àngel Guimerà, IES Mediterrània. Experiència inclosa dins les activitats
de tallers d'estudi assistit del Pla Educatiu d'Entorn.

Dades de contacte:
Adreça: Hotel d'Entitats, Camí Reial, 13-17 43700
Població: El Vendrell
Comarca: Baix Penedès
Telèfon: 665 05 51 18
Correu electrònic: laballaruga@esplai.org

