
 
 

Vols un cafè? 

Dades generals: 

Centre d'Estudis Joan XXIII 

Barcelonès 

Maria Antònia Cuscó Ezquerra 

mantonia.cusco@fje.edu 

Dades de l’experiència: 

"Setmanalment un grup d'alumnes de 4t ESO, Batxillerat o Cicles Formatius visita a persones 

sense sostre per oferir-los un entrepà i alguna beguda calenta. L'objectiu és que els alumnes 

vegin amb uns altres ulls les persones que viuen en aquesta situació i els sense sostre puguin 

parlar amb els alumnes si en tenen ganes. Per als alumnes aquest projecte és un important 

espai d'aprenentatge de la realitat social al barri, de sensibilització i estratègies, i de 

creixement personal". 

"Vols un cafè?" és un projecte d'aprenentatge servei que s'ha començat a dur a terme aquest 

curs i que pretén ampliar els altres projectes d'aprenentatge servei que s'estan portant a 

terme a l'escola i promocionar el voluntariat amb els alumnes més grans (Batxillerat i Cicles 

Formatius). 

El projecte posa molt èmfasi en els aprenentatge perquè som conscients que sense un 

aprenentatge previ no es pot fer el servei de qualitat que es vol realitzar i la pròpia realització 

ofereix als alumnes un important espai d'aprenentatge de la realitat social al barri, de 

sensibilització i estratègies, i de creixement personal. La formació ha estat impartida per una 

persona especialitzada en el tema. 

El grup de persones que participen en el projecte són alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius. 

El projecte es fa sempre de forma voluntària i prèviament han participat en sessions de 

formació i sensibilització, i s'han compromès amb la proposta. En la sensibilització es treballa 

especialment el respecte a la privacitat dels sense sostre. 

Les edats dels participants estan compreses entre el 16 i 24 anys ja que els grups estan formats 

per alumnes de diferents etapes acadèmiques. Al principi els acompanya un professor o una 

persona més gran amb caràcter de responsable. 

La formació es fa a l'escola dins de tutoria o bé a batxillerat dins de l'assignatura de formació 

humana. Les característiques de les persones destinatàries del servei són persones que viuen 



 
 

al carrer, persones sense sostre, que per molts motius estan dins de les persones excloses 

socialment. 

Objectius i tipologia dels aprenentatges 

- Conèixer l'entorn social que ens envolta i el barri. 

- Saber els motius que poden portar a l'exclusió social. 

- Conèixer les característiques generals d'aquestes persones. 

- Localització de les persones sense sostre que hi ha al barri. 

- Conèixer el mètode d'aproximació.  

Objectius del servei proposat 

- Apropar-nos a aquestes persones. 

- Aconseguir veure-les amb uns altres ulls. 

- Respectar els altres. 

- Ajudar-los amb unes poques paraules. 

- Aconseguir que els sense sostre del barri comptin amb nosaltres i ens esperin cada 

setmana. 

Setmanalment el grup d'alumnes sortirà al carrer a buscar aquestes persones, els oferirà 

entrepans i begudes calentes(cafè, té, brou...). Es vol establir una relació de confiança i 

esperança, amb l'objectiu que aquestes persones ens esperin i comptin amb nosaltres. 

Dins de la motxilla on hi ha els termos amb aigua i un altre amb cafè, els entrepans... també hi 

ha una llibreta on els alumnes apuntaran els membres del grup, el dia del servei, les persones 

amb qui s'han trobat i una petita descripció de com ha anat l'activitat, hem considerat que 

aquesta és una molt bona eina de reflexió per als nostres alumnes. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

Objectius i tipologia dels aprenentatges 

- Conèixer l'entorn social que ens envolta i el barri. 

- Saber els motius que poden portar a l'exclusió social. 

- Conèixer les característiques generals d'aquestes persones. 

- Localització de les persones sense sostre que hi ha al barri. 

- Conèixer el mètode d'aproximació.  

Conèixer les característiques generals de les persones sense sostre i conèixer el perquè es pot 

arribar a aquesta situació i de quina forma es pot sortir d'ella. Fer un estudi, recompte, de les 

persones que viuen al carrer al barri de Bellvitge i lloc on s'hi estan normalment.  



 
 

Descripció del servei:  

Setmanalment un grupet d'alumnes de 4t ESO, Batxillerat o Cicles Formatius els visitarà a 

aquestes persones sense sostre i els hi oferirà un entrepà i alguna beguda calenta. L'objectiu és 

que els alumnes vegin amb uns altres ulls les persones que viuen en aquesta situació i els 

sense sostre puguin parlar amb els alumnes si en tenen ganes.  

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones 

Matèries implicades: Formació Humana i Tutoria 

Nivells educatius: Cicles formatius, Batxillerat 

Edats dels participants: 16-18 anys 

Data d'inici del projecte: febrer 2012 

Data de finalització del projecte: en curs 

Entitats que participen a l'experiència: CE Joan XXIII, parròquia Mare de Déu de Bellvitge, 

Fundació Arrels. 

Dades de contacte: 

Adreça: Av. Mare de Déu de Bellvitge, 100 

Població: L'Hospitalet de Llobregat 

Comarca: Barcelonès 

Telèfon: 93 335 15 43 

Web: http://www.j23.fje.edu 

 


