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Dades de l’experiència: 

"El projecte Vam Jove" és un projecte en què els joves del barri Camps Blancs de Sant Boi de 

Llobregat tenen l'oportunitat d'oferir tallers als altres infants de propi centre i a la resta de la 

comunitat durant les festes del barri". 

Aquest projecte consisteix en una iniciació al voluntariat dels joves Centre d'Esplai Eixida 

Camps Blancs i Centre Obert municipal Lola Anglada a través de l'aprenentatge tècnic de 

diferents activitats com ara: cuina, grafit, expressió corporal, construcció de titelles, cuina, 

percussió, etc., i de l'aprenentatge més reflexiu sobre el valor del voluntariat.  

A partir d'aquests aprenentatges i en funció dels interessos i habilitats tècniques dels joves, 

dinamitzen una sèrie de tallers, com un servei a la comunitat, amb els infants de l'esplai. 

També preveiem que a final de curs, els joves puguin viure una experiència a nivell comunitari, 

on ensenyin aquests mateixos tallers en una jornada de mostra de tallers del VAM Jove dins de 

les festes del barri per tots els infants, joves i famílies del barri.  

Amb la qual cosa el projecte té tres fases fonamentals: 

Primera fase: Aprenentatge del taller amb els joves. 

Segona fase: Realització dels diversos tallers amb els grups d'infants. 

Tercera fase: Festes del barri "VAM" els joves realitzen els tallers per tothom, reforçant així la 

vessant més comunitària. 



 
 

Més endavant, una vegada avaluat el projecte pilot, volem estendre la iniciativa a les escoles i 

instituts del propi barri.  

Els destinataris principals del servei són els infants més petits de l'esplai. També, mitjançant la 

participació dels joves a les festes del barri, tallers al barri, etc. la resta de la comunitat esdevé 

destinataris d'aquests tallers realitzats pels joves.  
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Planificació, organització i desenvolupament de tallers. 

- Sensibilització de la importància del voluntariat  

- Desenvolupar valors, actituds que augmentin l'autoestima dels nens/as i els joves, 

capacitant-los per ser més responsables dels seus actes.  

- Desenvolupar capacitats i habilitats individuals al servei dels altres 

- Conèixer i aprendre diferents tècniques lúdicoeducatives 

Descripció del servei:  

Oferir un espai on desenvolupar tallers i activitats ludicoeducatives i de participació en la vida 

comunitària del barri dirigides a infants, altres joves i famílies. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres 

persones. 

Nivells educatius: Educació en el lleure 

Edats dels participants: 14-16 anys 

Data d'inici del projecte: octubre 2009 

Data de finalització del projecte: juny 2010 

Entitats que participen a l'experiència: Centre d'Esplai Eixida Camps Blancs, Pla de 

Desenvolupament Comunitari i Centre Obert Lola Anglada. 

Dades de contacte: 

Adreça: C/Salvador Seguí, 59 baix 

Població: Sant Boi de Llobregat 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 654 990 602 

Correu electrònic: eixida@esplai.org 

 


