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Dades de l’experiència:
"El projecte de l'Escola Voramar persegueix que els alumnes, a part d'aprendre continguts
curriculars, descobreixin els valors de la convivència i de la capacitat d'habilitar el món a partir
de l'experiència de servei. Així es concreten en dues línies de treball: Campanyes solidàries per
tots els alumnes de l'escola i accions de voluntariat ofertes als alumnes de 3er i 4t d'ESO".
La funció de l'Escola Voramar, com la de qualsevol escola, és transmetre una cultura i uns
instruments que permetin als nostres alumnes continuar aprenent més enllà del marc
estrictament escolar, que els ajudi, sobretot, a pensar. És el que en diem aprendre a aprendre.
És la dimensió que totes les escoles tenim més clara i regulada.
Però a més, l'escola ha d'ajudar a créixer als alumnes com a persones crítiques i solidàries. És
el que en diem aprendre a ser i aprendre a conviure.
Volem donar relleu i potenciar una dimensió que de sempre ha definit Voramar, tal i com es
recull en tots els documents: Caràcter Propi, Reglament de règim intern i el Projecte Educatiu
de diversos anys i també l'actual.
A l'Escola Voramar volem que els nostres alumnes, a part d'aprendre continguts curriculars,
descobreixin els valors de la convivència i de la capacitat d'habilitar el món a partir de
l'experiència de servei.
Aquest objectiu el concretem en dues línies de treball:
-

Campanyes solidàries per tots els alumnes de l'escola.

-

Accions de voluntariat ofertes als alumnes de 3er i 4t d'ESO.

a) Accions Escolars Generals
Entenem per accions escolars generals les que es desenvolupen dins de l'horari lectiu, a través
de les activitats comunes i obligatòries de la dinàmica de l'escola. Correspon a una acció
implícita i és una tasca de totes les persones implicades en el centre, ja que passa pel testimoni
de coherència personal de tots i cadascun dels protagonistes de l'acció educativa. Es concreta
en la participació en les campanyes generals de recollida de roba, d'aliments, la celebració del
dia dels Drets Humans, del Dia Escolar de la No violència i la Pau i la jornada Solidària.
b) Accions escolars optatives
Les accions escolars optatives són una oferta a presentar als alumnes, que voluntàriament ho
desitgin. Serà un grup que es trobarà fora de l'horari lectiu i coordinat amb les necessitats de
les entitats externes, inicialment els dimecres a la tarda coincidint amb la tarda que els
alumnes d'ESO no tenen classe i que els professors de l'Equip de Solidaritat ens reunim. Ha de
ser una proposta engrescadora centrada en el viure experiències que els facin descobrir els
valors de solidaritat, compartir, de respecte i de fer grup d'amics.
Aquests grups s'ofereixen com un camí d'amistat que ajudi, els qui en formen part, a créixer
com a persones, obertes i compromeses amb els altres i amb el món.
Aquesta activitat de voluntariat està inclosa dins del Projecte Educatiu de l'escola i forma part
del currículum escolar.
Els protagonistes del projecte són els alumnes de l'escola, els usuaris de diverses entitats de
l'entorn i els alumnes voluntaris.
Durant el primer trimestre del curs els voluntaris reben una formació en la que aprenen quins
són els drets i els deures que tenen i coneixen les entitats de l'entorn de l'escola amb les que
hem establert un acord de col·laboració. A l'escola volem que els nostres alumnes aprenguin a
partir del servei i les entitats ens han demanat poder tenir joves que col·laborin en el
desenvolupament dels seus objectius. Durant aquest temps visitaran i coneixeran les entitats,
descobriran les seves necessitats i hauran de dissenyar el projecte concret a l'entitat que hagin
triat. Aquests voluntaris també organitzaran durant el primer trimestre campanyes internes
per a la resta d'alumnes de tota l'escola:
-

dues recollides de roba per la Fundació Formació i Treball de Càritas.

-

dues recollides d'aliments, coordinades pels Serveis Socials del l'ajuntament del
districte, a la parròquia de St. Francesc d'Asis del costat de l'escola,

-

la celebració de l'aniversari de la Declaració dels Drets Humans del 10 de desembre i

-

la celebració del DENIP el 29 de Gener.

Durant el segon i el tercer trimestre els alumnes voluntaris col·laboraran en entitats de
l'entorn. Aprofitant que tenen els dimecres a la tarda lliure de classes aniran cada setmana a
les següents entitats:
1. Geriàtric Pere Relats. Assistint, organitzant activitats i acompanyant els avis en
sortides.
2. Taller ocupacional Bogatell de discapacitats. Organitzant tallers i ajudant els
professionals.
3. Apropem-nos. Entitat que treballa per la integració social de joves immigrants amb els
que faran de parelles lingüístiques i els ajudaran a conèixer el barri.

1. Geriàtric Pere Relats
L'objectiu de la residència és l'atenció de la gent gran en un centre de dia i una residència.
Aquests centres disposen del personal professional especialitzat per fer les tasques
assistencials, curatives i educatives, però es veuen en la necessitat d'incorporar altres
persones, especialment joves, que els aportin un temps de relació i estímuls diferents. Les
propostes que ens fan es que volen tenir joves voluntaris per passar l'estona amb els residents,
xerrant, jugant al bingo o al dòmino i ajudant a la monitora a fer un taller de musicoteràpia
amb les persones amb malaltia degenerativa avançada.

2. Taller Ocupacional Bogatell
Aquest centre assistencial i educatiu per joves amb discapacitat física o mental s'ha vist en la
necessitat de poder tenir alguns joves voluntaris que col·laborin en la formació dels seus
usuaris.
Els objectius que ens plantegem són:
-

Establir una relació de companyonia i respecte amb els usuaris del Centre.

-

Col·laborar en la realització del diferents tallers.

-

Adonar-se de les mancances tant físiques com mentals i de les necessitats de cada
persona.

-

Participació activa i motivada en el desenvolupament de les diverses situacions.

-

Saber actuar de manera acurada i respectuosa enfront persones que tenen
discapacitats psicològiques.

-

Elaborar en un futur pròxim un taller-situació que s'adapti a les necessitats del grup.

Per desenvolupar aquests objectius estan previstes diverses situacions o tallers: artesania, jocs,
fotografia, cuina, etc.
3. Apropem-nos
Apropem-nos serveix per unir dos mons que, amb un primer cop d'ull, semblen molt diferents.
Però després d'una segona ullada hom s'adona que són molt propers. Aquesta iniciativa acosta
als nouvinguts a la llengua catalana i els fa compartir zones de lleure del barri amb nois que el
coneixen molt bé. Els alumnes ajuden als nois del grup "Apropem-nos" a entendre millor la
cultura catalana i els costums dels joves, que comparteixen experiències.
L'objectiu d'aquesta entitat és el de facilitar la integració de les persones immigrants en el barri
del Poblenou. Es pretén actuar de manera preventiva per evitar l'exclusió social i la
marginalitat de certs col·lectius. Alguns dels seus objectius són:
-

Organitzar festes, concerts i exposicions en les que els protagonistes siguin els
col·lectius immigrants.

-

Suport legal.

-

Classes de llengua catalana i castellana.

-

Cursos de cuina típica.

-

Parelles lingüístiques de joves nouvinguts i joves del barri.

Per tal de poder concretar aquest darrer objectiu Apropem-nos ens ha demanat joves
voluntaris que un cop per setmana puguin acompanyar un jove nouvingut, fruit del
reagrupament familiar, per tal d'ajudar-lo a conèixer el barri, la llengua i els costums. L'objectiu
de fons és possibilitar que aquests joves immigrants tinguin un amic que els faci sentir bé i
superar el dol per la seva emigració i prevenir possibles casos de marginalitat, exclusió social i
violència.
-

Fundació Formació i Treball:
La Fundació necessita aportacions de roba per donar ocupació als seus treballadors i
per donar una segona oportunitat a aquests vestits i poder-los revendre en les seves
botigues, després d'un procés de recollida, tria, rentat i marcatge.

-

Campanya de recollida d'aliments
Els responsables de la parròquia de St. Francesc (al costat de l'escola) estan coordinats
amb els Serveis Socials Municipals i el Banc d'aliments per tal de recollir donacions
d'aliments, classificar-los, preparar lots i entregar-los a les famílies necessitades de
l'entorn. Des de l'escola organitzem dues recollides i els nostres voluntaris ho
transporten, classifiquen i col·laboren en portar-ho a les persones necessitades. Són

activitats que requereixen bastant mà d'obra i els nostres voluntaris poden ser un bon
servei i un bon moment per aprendre.
Durant el tercer trimestre es farà una trobada final de presentació a la resta de l'escola del
servei fet i la valoració dels diferents serveis en una festa de la Solidaritat de tota l'escola.
Per desenvolupar aquestes accions de servei i aprenentatge necessitem la participació d'un
equip de professors de l'escola representants de les diferents etapes educatives amb un temps
setmanal de dedicació per formar-nos i organitzar les diferents campanyes. Per acompanyar,
dinamitzar i tutelar els alumnes voluntaris necessitem un monitor major d'edat per cada grup.
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Aprenentatges que s'han donat:
Tanmateix, aquesta opció per l'educació dels i en els valors està present en el contingut
d'algunes de les comissions del claustre, com relació amb l'entorn, sostenibilitat, drets
humans, que aquí podríem recollir i continuar el seu treball.
En l'educació en valors els alumnes són els destinataris naturals, però, no els únics, sinó -en tot
cas- els primers o principals destinataris. Volem tenir presents a tots els protagonistes que
participen en l'acció educativa que de maneres diverses però reals són també autèntics
destinataris. Així doncs és una tasca de tota la comunitat educativa, formada pels alumnes,
educadors, personal de gestió, administració i serveis, pares i mares d'alumnes, antics
alumnes, col·laboradors en activitats lectives i complementàries i, en general, per totes
aquelles persones que tenen algun tipus de relació amb el centre.

Descripció del servei:
La Xarxa solidària de Voramar està integrada per diverses entitats de l'entorn amb les que
desenvolupem projectes comuns:
-

Geriàtric Pere Relats

L'objectiu de la residència és l'atenció de la gent gran en un centre de dia i una residència. Les
propostes que ens fan es que volen tenir joves voluntaris per passar l'estona amb els residents,
xerrant, jugant al bingo o al dòmino i ajudant a la monitora a fer un taller de musicoteràpia
amb les persones amb malaltia degenerativa avançada.
-

Taller Ocupacional Bogatell

Aquest centre assistencial i educatiu per joves amb discapacitat física o mental s'ha vist en la
necessitat de poder tenir alguns joves voluntaris que col·laborin en la formació dels seus
usuaris.
-

Apropem-nos

Apropem-nos serveix per unir dos mons que, amb un primer cop d'ull, semblen molt diferents.
Els alumnes ajuden als nois del grup "Apropem-nos" a entendre millor la cultura catalana i els
costums dels joves, que comparteixen experiències.
-

Fundació Formació i Treball

La Fundació necessita aportacions de roba per donar ocupació als seus treballadors i per donar
una segona oportunitat a aquests vestits i poder-los revendre en les seves botigues, després
d'un procés de recollida, tria, rentat i marcatge.
-

Campanya de recollida d'aliments

Des de l'escola organitzem dues recollides i els nostres voluntaris ho transporten, classifiquen i
col·laboren en portar-ho a les persones necessitades. Són activitats que requereixen bastant
mà d'obra i els nostres voluntaris poden ser un bon servei i un bon moment per aprendre.

Àmbits de servei: Intercanvi generacional, Ajuda pròxima a altres persones, Acompanyament
a l'escolarització, Projectes de solidaritat i cooperació

Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 14-16 anys
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Geriàtric Pere Relats; Taller ocupacional Bogatell de
discapacitats; Apropem-nos; Casal Municipal de la Gent Gran Taulat-Can Saladrigas

Dades de contacte:
Adreça: Ramón Turró, 130
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 225 13 24

