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Dades de l’experiència: 

"El Curs de formació de joves dinamitzadors d'activitats d'oci juvenil és una oferta de l'àrea 

juvenil de la Fundació Marianao, emmarcada principalment dins el seu projecte innovador 

d'Oci Nocturn Alternatiu, anomenat VPK (Vente Pa Ká). Cal indicar que el projecte VPK és una 

proposta que té com a objectiu prioritari l'educació en valors tals com el civisme, la 

participació activa, la solidaritat i el compromís amb l'entorn més proper: el barri. D'aquesta 

manera un grup de nois i noies es forma per a convertir-se en dinamitzadors d'activitats d'oci i 

oferir als joves de la zona un programa alternatiu per als vespres del cap de setmana". 

En aquest marc, el curs de formació de joves dinamitzadors d'activitats d'oci juvenil que aquí 

presentem, creiem que té un rerefons profundament educatiu i transformador de la realitat 

més propera. Un procés d'aprenentatge per a joves dinamitzadors que es completa amb la 

prestació d'un servei en el marc del programa d'oci alternatiu juvenil i nocturn del cap de 

setmana on els joves dinamitzadors gestionen un propi projecte d'oci, essent els protagonistes 

del mateix, i esdevenint un referent per a la resta de joves del barri que poden assistir a les 

activitats d'oci. 

Cal destacar, que el sentit pedagògic d'aquest curs va més enllà del simple assoliment d'unes 

competències i l'execució posterior de l'activitat. La intenció passa també perquè els alumnes 

dimensionin els valors de cooperació, solidaritat, treball en equip, etc., i entenguin el servei 

com una acció que els enriqueix i els fa créixer com a persones, alhora que coneixen la 



 
 

veritable dimensió de l'àmbit no formal del món socioeducatiu. Finalment, creiem que les 

propostes de servei poden esdevenir un efecte que pot "contagiar" als joves dels barri i 

animar-los a esdevenir futurs dinamitzadors en posteriors edicions del curs. 

Durant una primera fase teòrica, 12 alumnes entre 17 i 23 anys han participat en la formació. A 

través de continguts dinàmics orientats a oferir eines per a la dinamització de col·lectius 

juvenils, per a prevenir problemàtiques amb drogodependències, gestionar espais públics o 

conèixer la realitat, etc., els joves han après a gestionar el projecte VPK d'oci alternatiu i 

desenvolupar, posteriorment, un període pràctic que ha vinculat els continguts apresos a la 

realitat del programa. 

Cal destacar finalment que, un cop acabat el curs, el 70% dels joves s'ha vinculat a algun dels 

projectes d'intervenció social que ofereix la Fundació Marianao, esdevenint voluntaris 

implicats en la transformació del seu entorn. Per tant, la formació i la vinculació a un projecte 

pràctic de caire socioeducatiu ens assenyala que, oferint les eines i la motivació necessàries, 

els joves són capaços de liderar processos participatius i projectes orientats a la millora del seu 

entorn. 

Redacció: Daniel Osiàs Valverde, gener de 2008 

Aprenentatges que s'han donat:  

- L'oci alternatiu, dinàmiques de temps lliure en la franja juvenil. 

- Coneixement del territori i de la realitat juvenil. Anàlisi de la realitat juvenil del nostre 

barri i el seu entorn: Marianao. 

- La participació, les associacions i la constitució d'una entitat. 

- Drogodependències i prevenció. 

- Lideratge d'equips de treball, treball en equip. 

- Creació de projectes en totes les seves fases: planificació, difusió, contactes amb 

institucions (instituts, ajuntament) per a la cessió d'espais, disseny, execució i 

avaluació. 

Descripció del servei:  

Els joves formats han vinculat la seva pràctica al programa VPK d'oci alternatiu nocturn, dirigit 

a la població juvenil de Sant Boi. Han dinamitzat els participants al programa, planificat l'edició, 

comprat materials, contactat amb l'administració per la cessió d'espais públics, programat les 

activitats, i avaluat tot el procés, entre altres tasques. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana 



 
 

Nivells educatius: Projecte comunitari 

Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys 

Data d'inici del projecte: 1 de novembre de 2007 

Data de finalització del projecte: 21 de desembre de 2007 

Entitats que participen a l'experiència: Fundació Marianao, IES Rafael Casanova i IES 

Marianao 

Dades de contacte: 

Adreça: Girona, 30 

Població: Sant Boi de Llobregat 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 93 630 30 62 

Correu electrònic: vpk@marianao.net 

Web: http://www.vpk.cat i www.marianao.net 

 


