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Guarnim l'Ajuntament pel Nadal 

Dades generals: 

Fundació Barberà Promoció 

Vallès Occidental 

Héctor Pérez 

hector.perez@barpro.cat 

 

Dades de l’experiència: 

L'alumnat del PFI d'Auxiliar de vivers i jardins junt amb l'alumnat del Programa Integral i del 

Curs d'horticultura que es desenvolupen al centre Fundació Barberà Promoció dissenya i fa el 

muntatge de la decoració de la Plaça de la Vila i de les balconades de l'Ajuntament de Barberà 

del Vallès amb motiu de les festes nadalenques. 

Aquest projecte es realitza emprant la metodologia d'aprenentatge servei (APS), a través del 

qual l'alumnat millora els seus aprenentatges referents a coneixements i continguts de 

jardineria a més de desenvolupar les seves, capacitats, destreses i actituds i ho fan alhora que 

actuen com a membres de la comunitat compromesos amb el municipi. 

La Fundació Barberà Promoció acull:  

El curs de PFI d'auxiliar de vivers i jardins, el qual té com objectiu general proporcionar una 

qualificació professional de primer nivell als joves de 16 anys a 21 anys sense graduat en 

educació secundària obligatòria, a fi de facilitar-los tant la incorporació al món laboral com la 

continuïtat del seu itinerari formatiu. El perfil d' aquests joves doncs, atén a característiques 

tals com la manca d'hàbits de treball personal i estudi, presentació de problemes 

d'autoregulació i escasses habilitats socials i el rebuig o costosa adaptació a les normes de 

convivència establertes. A més, es frustren fàcilment i tendeixen a responsabilitzar als altres d' 

allò que els passa, i sovint tenen una baixa autoestima degut al sentiment de no valoració dels 

altres.  

El Programa Integral, el qual s'emmarca en les iniciatives de segones oportunitats i es 

dirigeixen a les persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil i que es troben en 

situació d'atur i no estan realitzant cap acció formativa. Així doncs, aquest programa ofereix als 

joves, duna banda, serveis d'orientació i tutorització, i de l'altra, formació i adquisició 

d'experiència professional.  

El Curs d'Horticultura, que acull a persones majors de 45 anys que es troben en situació d'atur 

(algunes de llarga durada) i que té com a finalitat activar-les i empoderar-les mitjançant 

l'aprenentatge del manteniment d'un hort social.  
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El projecte de guarniment de la balconada de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es concreta 

en una experiència d'aprenentatge servei, una proposta educativa que combina processos 

d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. L'alumnat aprèn al 

mateix temps que treballa sobre una necessitat real del seu entorn amb l'objectiu de 

contribuir a la seva millora. El guarniment de les balconades per les dates nadalenques es 

mostra com una oportunitat perquè l'alumnat desenvolupi les competències que està 

adquirint al curs amb la finalitat de donar resposta a una demanda que fa l'ajuntament per tal 

de guarnir els seus balcons i confiant en aquest jovent per fer-ho. 

En aquest punt, es considera que la realització del guarniment d'un lloc tan emblemàtic com és 

la plaça de la vila i les balconades de l'ajuntament del seu municipi, sigui un punt de partida 

perquè aquest alumnat es senti reconegut i valorat pel seu entorn de manera que permeti 

canviar la imatge social que tenen aquests joves, ja que és un reconeixement que augmenta la 

seva autoestima i els hi fa veure la funcionalitat dels seus aprenentatges, la qual cosa provoca 

un augment de la motivació, un element molt important en aquest jovent. 

Redacció: Héctor Pérez, desembre 2016 

 

Aprenentatges que s'han donat:  

OBJECTIU GENERAL 

- Decorar la plaça de la vila i les balconades de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 

mitjançant composicions realitzades amb ornamentació vegetal.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

- Donar valor i utilitat als coneixements adquirits, no només a nivell acadèmic, sinó 

també a nivell social i personal. 

- Promoure la participació activa de l'alumnat en la comunitat. 

- Promoure la convivència de diferents edats i maneres de fer acceptar la diferència per 

tal d'afavorir l'intercanvi generacional. 

- Treballar en equip de manera cooperativa desenvolupant habilitats socials tan 

importants com saber escoltar, saber comunicar i saber empatitzar. 

Descripció del servei:  

La realització del projecte s'ha dividit en quatre fases: 

1ª fase: Reunió informativa que va aplegar a l'alumnat d'ambos cursos per explicar el projecte, 

fer propostes i distribuir tasques. 

2ª fase: Visita a l'Ajuntament per prendre mesures i així saber les mides que haurien de tenir 

els ornaments i fer el disseny de distribució per la balconada. 
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3ª fase: Al llarg de dues setmanes, l'alumnat es va dedicar a elaborar els ornaments. Això va 

implicar realitzar tasques de poda de branques, retall de fulloles de fusta, tallar seccions de 

branques amb motoserra, enganxar seccions en fusta amb disseny previ, etc. 

4ª fase: Visita a l'Ajuntament per realitzar el muntatge dels ornaments. La pròpia Alcaldessa 

del municipi va rebre a l'alumnat i els va agrair i felicitar per la feina feta i va conversar amb 

ells per saber més sobre els seus interessos i com els va el curs que estan realitzant. 

 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Intercanvi generacional 

Matèries implicades: Entorn Social i Territorial, Estratègies i eines matemàtiques, Treballs 

auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes. 

Nivells educatius: Formació ocupacional, Projecte comunitari 

Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys 

Data d'inici del projecte: 15 d'octubre de 2016 

Data de finalització del projecte: 7 de desembre de 2016 

Entitats que participen a l'experiència: Fundació Barberà Promoció i Ajuntament de 

Barberà del Vallès 

 

Dades de contacte 

Adreça: C/ Torre d'en Gorgs, 40 

Població: Barberà del Vallés 

Comarca: Vallés Occidental 

Telèfon: 93 719 28 37 

Correu electrònic: hector.perez@barpro.cat 

Web: http://www.bdv.cat/esbarbera/portada/index.php 

 


